Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

7 september 2015

Belangrijke data
Dag
Di
Vrij
Ma
Woe
Woe
Do/Vr
enen
Di
Vr

Datum
08-09
11-09
14-09
16-09
23-09
1/2-10
06-10

Activiteit
Gr. 5 schoolzwemmen
Gr. 7 schooltuinen
Start naschoolse activiteiten
e
Schoolvoetbal 1 ronde
e
Schoolvoetbal 2 ronde
Studie tweedaagse (lln. vrij)
Ouderinformatieavond

Schoolgids
Volgende week ontvangt u de nieuwe schoolgids.
In deze gids kunt u schoolafspraken en procedures
terug vinden. Ook staan er alle vakanties en
studiedagen in vermeld.

Startgesprekken groot succes
Afgelopen week zijn de vervolg startgesprekken
geweest. We hebben heel veel positieve reacties
van u gekregen! We willen u bedanken voor de
openhartige gesprekken waarbij wij onze
wederzijdse verwachtingen hebben uitgesproken.

Volgende week gaan de naschoolse activiteiten
weer beginnen. Periode 1 start op maandag
14 september 2015 en eindigt op vrijdag 4
december 2015. Er zijn in periode 1 een aantal
data waarop de NSA niet doorgaat.
Noteer deze in uw agenda:
24 en 25 september
16 t/m 17 oktober (vakantie) en 11 november.
Er staan weer een hoop leuke activiteiten op het
programma. Voor alle duidelijkheid: als uw kind
zich inschrijft voor meerdere activiteiten is het niet
automatisch zo dat het ook voor alle activiteiten
geplaatst kan worden. Pas als uw kind een
bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is hij/zij
geplaatst voor een activiteit.
De activiteiten zijn dit jaar van 14.15 tot 15.15 uur.
Een aantal activiteiten zijn van 15.30 tot 16.30.
Als uw kind ingedeeld is voor een activiteit vanaf
15.30 is het de bedoeling dat hij/zij eerst naar huis
gaat en daarna naar de activiteit gebracht wordt.
.

Topuur voor de groepen 3 en 5

9-jarigen prikken
Als uw kind is opgeroepen door de GGD voor het
halen van de BMR en DTP prik (kinderen uit 2006)
dan hoeft u hiervoor geen verlof aan te vragen. De
school is op de hoogte van de data. Wilt u het nog
wel even melden bij de leerkracht van uw kind?
U krijgt hiervoor een brief thuis gestuurd van de
GGD.

De eerste periode van de naschoolse activiteiten is
voor de groepen 3 en 5 op de maandag een klein
beetje anders dan voorgaande jaren. Dit heeft te
maken met de lessen van Topuur. Voorheen waren
deze lessen onder schooltijd, maar dit jaar zijn
deze lessen (10 weken) op maandag na schooltijd.
Topuur voor de groepen 3 en 5 is van 14.15 tot
15.15 uur.

THEMA
De komende weken behandelen de groepen 1 tot
en met 3 het thema Ruimte.

Wij kunnen heel goed de volgende spullen
gebruiken:
 Dozen
 Glow in the dark sterren etc…
 Alles wat met ruimte / ruimtevaart/
planeten/ astronauten/ ruimtewezens
te maken heeft
 Laminaatondervloer met zilveren
coating. Misschien hebben een paar
mensen nog een half rolletje over?

Onderzoek veilige basisschool omgeving
De gemeente Amsterdam
wil graag dat alle kinderen
veilig en met plezier naar
school kunnen lopen of
fietsen. Om daar een
bijdrage aan te leveren, voeren wij een klein
verkeersonderzoek rondom de school van uw
kind(eren) uit. Met dit onderzoek bekijkt de
Gemeente welke verkeersmaatregelen kunnen
worden genomen om de directe omgeving van de
school veiliger te maken.
Dit onderzoek vindt plaats in de maanden augustus
en september 2015.
Vragenlijst
We vragen ook uw actieve hulp als
ouder/verzorger. Via de website
www.amsterdam.nl/verkeersveiligeschool kunt u
tot 21 september 2015 een vragenlijst invullen. U
kunt aangeven hoe u de verkeersveiligheid rondom
de school van uw kind(eren) ervaart en wat hierbij
knelpunten zijn. Het invullen van de vragenlijst
kost ongeveer drie minuten.
Meer informatie? Het onderzoek bij de scholen
wordt uitgevoerd in opdracht van Verkeer en
Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam.
De projectleider is ondergetekende, mevrouw M.
de Vries, bereikbaar op telefoonnummer 06 52 52
4037.

Doe mee!

De verteltassen zijn een uniek en prachtig project
en we roepen nogmaals alle ouders op om mee te
werken! Als u niet alle keren kunt is dat geen
probleem kom in ieder geval een keertje proberen!
Wanneer:
dinsdagochtend
Ouderkamer van obs Bijlmerdrie

