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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we al weer 5 weken naar school en
nadert de herfstvakantie. Het is ﬁjn om te zien hoe
hard er gewerkt wordt in de verschillende groepen. In
deze ouderinfo willen we graag vooruitblikken naar
de maand oktober.
Personeel
Helaas heeft juf Annette besloten om dichter bij huis te gaan werken.
Gelukkig hebben we vervanging kunnen vinden voor groep Komeet. Voor de
vakantie heeft juf Marjan van Os voor de zomervakantie afscheid genomen,
om van haar pensioen te gaan genieten. Nu hebben wij juf Marjan gevraagd
om voor deze twee dagen de vervanging van juf Annette op haar te nemen.
Dat vindt zij heel leuk om te doen en wij zijn erg blij met deze oplossing.
Juf Marin (de oefentherapeut) heeft ook een baan dichter bij huis gevonden.
Zij is tot 1 november bij ons werkzaam. Gelukkig kan juf Shwianie een deel
van haar werkzaamheden overnemen. De ouders van de leerlingen die
oefentherapie volgen, worden hierover verder geïnformeerd.
Dit schooljaar hebben wij ook een aantal nieuwe leerkrachten mogen
verwelkomen. Meester Marcel (groep Venus) stelt zich in deze ouderinfo aan u
voor. in de volgende ouderinfo zullen juf Barbara en juf Marleen zich
voorstellen.
Mijn naam is Marcel van
Oldenmark en ik werk vanaf
2006 in het onderwijs.
Voorheen heb ik o.a. op de
IJdoornschool en obs Twiske
gewerkt. Ik werk nu met veel
plezier op het Universum en
geef les aan groep Venus.
Mijn hobby's zijn o.a. lezen en
voetballen. Verder heb ik een
vrouw, 2 kinderen &
kleinkind, een hond en 2 katten. Hopelijk spreken we elkaar een keer op het
plein of in de school.

Belangrijke data
Oktober:
-

-

-

-

5 oktober
studiedag de
leerlingen zijn
vrij.
5 oktober t/m 14
oktober
kinderboekenweek.
11 oktober
ouderavond voor
ouders van de
leerlingen in
groep 8 over het
voortgezet
onderwijs. 19-21
uur
13 oktober
ouderochtend.
14 oktober,
Cinekid, alle
groepen.
15 oktober t/m
23 oktober
herfstvakantie.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar hebben we weer schoolfruit op school. De leerlingen krijgen
op dinsdag, woensdag en donderdag fruit tijdens de kleine pauze. U hoeft op
deze dagen zelf geen fruit mee te geven.

Cinekid
Vrijdag 14 oktober gaan alle leerlingen naar Cinekid, bij
Pathe Amsterdam-Noord. Van de groepsleerkracht krijgt
u via Social Schools hier extra informatie over.

Wijsneus
Vanaf 25 oktober worden er na schooltijd theaterlessen georganiseerd voor
groep 6 t/m 8. Deze lessen worden op dinsdagmiddag gehouden van 14:45
tot 15:45. Wilt u,uw kind opgeven dan kan dat via:
https://sterrenmakers.nl/scholen/sbo-universum/ Voor leerlingen met een
stadpas zijn deze lessen gratis anders kost het tien euro.
Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten en het schoolreisje vragen wij ouders een
vrijwillige ouderbijdrage te doen. Wanneer u in het bezit bent van een
stadspas dan kunt u deze laten scannen op school. Misschien kunt u de pas
meegeven aan uw kind of anders contact opnemen met Judy of Philles (in de
ochtend 020-6361539) zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Dit
kost u verder niets en wij zijn hier als school erg blij mee omdat wij dan extra
dingen kunnen organiseren.
Wanneer u geen stadspas heeft dan kunt u het bedrag van € 50,- overmaken
op rekening NL60 TRIO 0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de
naam van uw kind. Wanneer het u beter uitkomt om in termijnen te betalen
dan mag dit uiteraard ook. Laat het ons dan wel even weten.
Met uw bijdrage kunnen wij een hoop extra activiteiten organiseren, dank u
wel alvast.

De volgende ouderinfo verschijnt vrijdag 28 oktober 2022
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

