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Vrijdag 28 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,
Na de herfstvakantie zijn wij weer goed van start gegaan en ook de
gymlessen bij Only Friends zijn begonnen. Vanaf dit schooljaar hebben wij een
paar nieuwe collega’s en in deze ouderinfo stellen Barbara en Marleen zich
aan u voor. Afgelopen schooljaar hebben veel ouders/verzorgers gereageerd
op het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierdoor hebben wij veel
leuke extra activiteiten voor onze leerlingen kunnen organiseren. Heel erg
bedankt daarvoor. Ook nu vragen wij hier weer aandacht voor en leest u hoe
het in zijn werk gaat, want voor ouders/verzorgers
met een stadspas is dit nog steeds gratis.
Inmiddels heeft onze schoolbibliotheek steeds meer
vorm gekregen en zijn wij super trots op het resultaat.
Collega’ s hebben hard gewerkt om alles te kaften, in
te scannen en in te richten. Een mooie collectie
nieuwe leesboeken en dat allemaal om het leesplezier
van onze kinderen te bevorderen.
De komende periode staat er weer een
hoop te gebeuren. Hierover informeren
wij u graag in de volgende ouderinfo.

Personeel
Hallo allemaal,
Mijn naam is Barbara van Schaik. Ik ben 37 jaar. Mijn
vriend en ik hebben drie kinderen. Sinds de
zomervakantie ben ik hier op school gekomen. Daarvoor
heb ik 12 jaar op OBS De Klimop gewerkt in verschillende
groepen. Ik werk nu ruim 1,5 maand met heel veel
plezier hier op het Universum bij de groep: De Beren.
Mijn hobby's zijn hardlopen gezelschaps- spelletjes
spelen en muziek luisteren. Ik hoop jullie te ontmoeten
op het Universum.

Belangrijke data:
november:
- 8 november:
Studiedag,
leerlingen vrij.
- 11 november:
Only Friends
Maan/Zon en
Grote beer/ Ster.
- 11 november:
groep Mars en
Jupiter naar de
OBA.
- 16 november:
Open ochtend
9-9:30.
- 17 november:
groep Maan
Herfstles.
- 18 november:
Only Friends
Uranus/Mars
Pluto/Komeet.
- 24 november:
ouderochtend
9-10
- 25 november:
Only Friends
Maan/Zon
Grote Beer/Ster
december:
- 2 december:
Only Friends
Jupiter/Aarde
Neptunus/Venus
- 5 december:
Sinterklaasfeest
leerlingen een
halve dag tot
12:15
- 8 december:
ouderochtend
9-10.

Mijn naam is Marleen Roede. Na 18 jaar in het
regulier onderwijs in Amersfoort te hebben gewerkt
en tussentijds afgestudeerd als gedragsspecialist in
het Primair onderwijs bleef de interesse tot het SBO
en Amsterdam steeds meer aan mij "trekken". Vorig
schooljaar heb ik daarom de knoop doorgehakt en
mijn lang gekoesterde wens uit laten komen. Ik geloof
dat juist onze kinderen op het SBO de latere
volwassenen worden die zo nodig zijn in onze
maatschappij. En hoe mooi zou het zijn als wij (de
school, jullie als ouders en de kinderen) de handen
ineenslaan en die mooie toekomst waar te kunnen
maken door de juiste werkhouding en vaardigheden aan te leren die zij nodig
hebben?! Want samen bereiken wij meer en hebben wij elkaar nodig. Het
voelt als thuiskomen op het Universum. Groet, juf Marleen
Verkeerslus
Wij zien dat de verkeerslus goed gebruik wordt. Wel willen wij u erop wijzen
dat het de bedoeling is dat u alleen uw kind hier afzet en dus niet parkeert.
Parkeren moet nog steeds aan de overkant of in de omgeving waar het mag.
Zet uw auto niet dubbel of achter geparkeerde auto’s want dit is voor de
buurtbewoners niet wenselijk.
In de middag zien wij dat de verkeerslus wordt gebruikt door ouders tijdens
het wachten totdat de school uit gaat. Dit veroorzaakt dat de auto’ s geen
doorgang hebben en de verkeerslus niet kunnen gebruiken waarvoor deze
bedoeld is. Hierdoor wordt het met halen van de kinderen toch weer wat
rommelig op straat en op de openbare weg.
Komt u uw kind(eren) halen zonder auto, dan bent u welkom om op het
schoolplein op uw kind(eren) te wachten. Zo houden wij de verkeerssituatie
ook weer goed onder controle.
Dank u wel voor uw medewerking!
Ouderbedrage
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 25 november 2022
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

