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24 augustus 2015

Belangrijke data
datum
26-8
1-9
14-9

activiteit
Startgesprekken groep 1 t/m 8
Vanaf 13:00 uur groep 1 t/m 8
Startgesprekken
Start NSA
tussen 15:30-20:00 uur

Schooljaar 2015-2016
is van start gegaan !
Wat heerlijk om alle kinderen weer
te zien na de vakantie. We hopen dat
iedereen een leuke tijd heeft gehad en goed is
uitgerust.
Jaarkalender
Er wordt nog hard gewerkt aan het volledig maken
van de jaarkalender van dit schooljaar. Zodra de
kalender gereed is, krijgt u een papieren versie
mee naar huis. Vanaf volgend schooljaar zullen we
geen papieren versie meer uitgeven. We streven er
naar om schooljaar 16-17 de volledige
activiteitenkalender op de website te hebben
staan.

Personele ontwikkelingen

HOERA! Juf Marit heeft een zoon
gekregen. De naam houden wij nog even geheim
voor de kinderen omdat juf Marit een wedstrijdje
heeft lopen met de kinderen. We wensen haar alle
geluk toe en een heerlijk verlof zodat zij optimaal
kan genieten van haar derde kind.
Juf Paula, directeur, is geopereerd (hernia) in de
zomervakantie en haar revalidatie verloopt niet

vlekkeloos. Er is een tweede diagnose gesteld waar
zij nu voor in behandeling is en zij komt alleen voor
afgebakende taken naar school en werkt een
aantal uurtjes per dag vanuit huis zodat zij tijd en
rust heeft voor haar revalidatie. Dat betekent dat
de komende weken op donderdag zij vervangen
wordt door Rita Boekenoogen.
Kinderen ophalen na schooltijd
Ook dit schooljaar vragen we ouders en verzorgers
om na schooltijd op het plein te wachten tot de
kinderen naar buiten komen. De leerkrachten
zullen de kinderen naar buiten begeleiden. Alle
kinderen uit groep 1 t/m 8 zullen de hoofduitgang
nemen. Oudere kinderen wachten daar op het
grote plein op jongere broertjes of zusjes. De
leerkracht van uw kind kunt u uiteraard gewoon op
het schoolplein aanschieten voor vragen.

Van de ouderconsulent Atelca Leito
Verteltassen markt
Datum: dinsdag 25 augustus 2015; 8:30-9:30 uur
Locatie: lokaal groep 2
Gedurende de verteltassen markt, krijgen
bezoekende ouders een presentatie van de tassen,
de mogelijkheid om de gemaakt verteltassen van
dichtbij te bezichtigen, vragen te stellen, zelf de
verschillende activiteiten in de tassen uit te voeren
en verteltassenouders te spreken. Geïnteresseerde
ouders kunnen zich opgeven om het team van de
verteltassenouders te komen ondersteunen.
Pedagogische discussie
Locatie: Ouderkamer
Datum: donderdag 27 augustus, 8:30-9:30 uur:
Aan de hand van een aantal vragen, discussiëren
ouders over aspecten van collectieve opvoeding
van hun kinderen zien in de straat en in de wijk
waar zij wonen.
De onderwerpen van de bijeenkomsten leest u
terug in de nieuwsbrief. Iedere dinsdagochtend
worden er met ouders verteltassen gemaakt. Een
verteltas wordt naar aanleiding van leesboeken
voor kinderen gemaakt. In een verteltas worden,
naast het boek, ook spelletjes over het thema

toegevoegd.
U bent van harte welkom op de dinsdag!
De Vreedzame school
Onze pedagogische visie kenmerkt zich door een
consequente en duidelijke benadering van de
kinderen, maar ook door openheid, een gezellige
sfeer en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Sinds 2010 werken we volgens het principe van de
Vreedzame School. De Vreedzame School is een
compleet programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch
burgerschap. We benaderen de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord
en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen.
Waar mensen en kinderen samenleven komen
conflicten voor. De leerkrachten leren de kinderen
hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er wordt
geleerd hoe je een ruzie goed kunt oplossen en
wat je kunt doen als je het niet met elkaar eens
bent. Kinderen van groep 7 en 8 worden opgeleid
tot mediatoren. Zij hebben een belangrijke rol bij
het oplossen van conflicten.
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een aparte
nieuwsbrief over de Vreedzame school. U kunt in
deze brief lezen waar blok1 van de Vreedzame
school over gaat. En dus wat de kinderen leren de
komende 2 weken.

kerstviering, Artisbezoek, afscheidscadeau voor
schoolverlaters, bloemetje voor de kinderen die
een zwemdiploma halen en extra buskosten bij
een excursie.
Ouderbijdrage
Schoolreis gr 1t/m 6

€ 20 per kind
€ 30 per kind

Als de ouderbijdrage of het schoolreisgeld niet
betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de
geplande activiteit. Uw kind wordt dan op school
opgevangen.
We hebben een spaarsysteem voor de
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
U kunt de schoolbijdrage contant betalen bij de
administratie of bij de directie. U krijgt dan een
kwitantie die u goed moet bewaren, want dit is het
bewijs dat u betaald heeft.
Als u het gemakkelijker vindt om het geld over te
maken, kan dat op banknummer NL 36 INGB 000
797 6943 t.n.v. Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en “schoolbijdrage”
vermeldt.

Scholierenvergoeding
Schoolgaande kinderen kosten veel geld. De
gemeente geeft vergoedingen aan ouders van
kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen. De
volgende kosten worden vergoed: schoolkosten,
sportieve activiteiten, reiskosten enz. Denkt u in
aanmerking te komen? Kijk op
www.dwi.amsterdam.nl of vraag hulp aan de
schoolmaatschappelijk werker.

Nieuw adres, of telefoonnummer?
Heeft u een nieuw 06-nummer, e-mailadres of een
bent u verhuisd, geef dan uw nieuwe gegevens
door aan de administratie. Dit kan ook per email:
administratie@bijlmerdrie.nl
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig en we besteden deze
onder andere aan de buskaart voor het
bibliotheekbezoek, sinterklaasviering (wat te
eten en te drinken, een cadeautje enz.),

Naschoolse activiteiten
Komend schooljaar zijn er weer naschoolse
activiteiten (NSA). De activiteiten zijn dit jaar van
14.15 tot 15.15 uur.

Binnenkort krijgen de leerlingen van groepen 2 t/m
8 weer de inschrijfformulieren voor blok 1. Dit blok
start op maandag 14 september en eindigt op
vrijdag 4 december.

Ouderinformatieavond
We nodigen u van harte uit op onze ouderinformatieavond op dinsdag 6 oktober 2015. Deze
avond krijgt u van de leerkrachten te horen wat er
allemaal aan bod zal komen dit schooljaar. U zult
antwoord krijgen op de vragen:
Welke leerstof krijgt mijn kind dit jaar
aangeboden? Welke activiteiten staan er op het
programma? Op welke manier kan ik als ouder
thuis bijdragen aan de (school) ontwikkeling van
mijn kind? Uiteraard is er ook voldoende tijd voor
alle andere vragen die u wilt stellen.
We ontvangen u om 18:30 uur met koffie en thee.
De avond zal tot 20:00 uur duren.
Startgesprekken- reminder
We willen graag dit schooljaar beginnen met een
individueel startgesprek tussen ouders en
leerkracht. Doel van dit gesprek is (verdere)
kennismaking en het uitspreken van onze beide
verwachtingen voor het nieuwe schooljaar.
Leerlingen uit groep 1-8 zijn ook aanwezig bij het
gesprek. Deze gesprekken vinden op
woensdagmiddag 26 augustus en dinsdagmiddag 1
september plaats. Uw kind heeft hierover een
aparte uitnodigingsbrief gekregen.
Verdiepingstraject Verteltassen
Startdatum cursus: maandag 31 augustus, 8:30 uur
in de Ouderkamer
In 15 bijeenkomsten wordt er samen met de
ouders de volgende ontwikkelingsgebieden door
genomen: persoonlijkheidsontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling; taalontwikkeling en
ontwikkeling van lezen en schrijven;
denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen;
motorische ontwikkeling; kunstzinnige
ontwikkeling; ontwikkeling van de zintuiglijke
waarneming; oriëntatie op jezelf en de wereld.
Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch
gedeelte (de gedachte achter een
ontwikkelingsgebied), een workshop hoe ouders
elk ontwikkelingsgebied bij hun kind kunnen

stimuleren en een actief/creatief gedeelte, waarin
ouders zelf aan de slag gaan met het bedenken en
maken van een/of meer spelletje(s) rondom het
ontwikkelingsgebied dat we hebben behandeld.
Het doel van het verdiepingstraject is meer
rendement uit de Verteltas halen door aan te
sluiten bij alle ontwikkelingsgebieden van de
kinderen.
Er is ruimte om nieuwe technieken (haken, breien,
borduren enz.) te leren, als de ouders daar
behoefte aan hebben. Ook het maken van tassen
voor de midden- en/of bovenbouw behoort tot de
mogelijkheden.
U hoeft niet al eerder meegewerkt te hebben aan
de Verteltassen. Iedereen is van harte welkom.

Juiste data schoolvoetbal
In de brief over het schoolvoetbal staan helaas
verkeerde data. De juiste data zijn:
16/9 23/9 en 30/9 Met excuses van meester
Egon

Algemeen

Blok 1 We horen bij elkaar

Ook dit schooljaar gaan wij met het

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens

programma van De Vreedzame

dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat

School werken.Dit programma wil

centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken

een bijdrage leveren aan een

leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar

positief sociaal klimaat en de

omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

vorming van actieve en ‘betrokken’

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk

burgers.

kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets
met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren

U als ouders en wij als

over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een

leerkrachten hebben de taak om

aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed

onze kinderen voor te bereiden op

iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld

een maatschappij, die

blij van.

gecompliceerd is. Een maatschappij

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een

waarin niet alleen lezen en rekenen

onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er

belangrijk zijn voor succes, maar

bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat

ook sociale vaardigheden.

iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen
respect moet hebben voor de mening van anderen.

De Vreedzame School wil de
kinderen hierop voorbereiden.De
school als een mini-maatschappij
biedt de kinderen de gelegenheid
om de nodige sociale vaardigheden
te oefenen.
Met het programma van De
Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve
manier met elkaar om te gaan. De
kinderen leren op een
democratische manier beslissingen
te nemen en een actieve bijdrage
te leveren aan de sfeer en de gang
van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het
plezier waarmee uw kinderen naar
school gaan, maar zorgt ook voor

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de
eerste twee weken iedere dag een Vreedzame School-les. Bij de
andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
De kleuters krijgen tijdens elk blok een ‘kletskaart’ mee. Op de
voorkant van deze kaart staan Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen
die bij de lessen van De Vreedzame School regelmatig een hoofdrol
spelen. Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen
bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar
iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd
voelt. U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de
vragen:





een werkklimaat waarin veel
geleerd kan worden.



Wilt u meer weten over De






Vreedzame School dan kunt u
natuurlijk langskomen of kijken op
www.devreedzameschool.nl

Met wie heb je vandaag gespeeld?
Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?
Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je
niet leuk vindt?
Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep?
Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de
kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen?
Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je
graag doen?
Waarmee heb je een ander kind geholpen?
Waarmee wil je thuis helpen?
Zullen we elkaar een opsteker geven?
Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?
Veel kletsplezier!

