Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

21 september 2015

Belangrijke data
Dag
Di
Woe
Do
Vrij

Datum
22-09
23-09
24-09
25-09

Activiteit
Gr. 5 schoolzwemmen
e
Schoolvoetbal 2 ronde
Geen naschoolse activiteiten
Gr. 7 schooltuinen
Geen naschoolse activiteiten

Di
Woe
Do/Vr

29-09
30-09
1/2-10

Gr. 5 schoolzwemmen
Schoolvoetbal finale bij Ajax
Studie tweedaagse (de
leerlingen zijn vrij)

Di
Wo

06-10
07-10

Ouderinformatieavond
. vrij)
Start kinderboekenweek

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
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.

Nieuws uit groep 3!
De leerlingen uit groep 3 hebben in 4 weken al 8
letters leren lezen : i, m, r, v, s, aa, p en e.
Met deze letters hebben ze veel woorden gemaakt
die zij nu allemaal kunnen lezen.

De naschoolse activiteiten zijn van start gegaan.
Periode 1 eindigt op donderdag 3 december 2015.
Er zijn in periode 1 een aantal data waarop de NSA
niet doorgaat.
Noteer deze in uw agenda:
Do 24 en vrij 25 september
16 t/m 23 oktober (vakantie)
11 november
4 december
Op donderdag 1 oktober tijdens de studiedag van
de Bijlmerdrie zijn de NSA activiteiten bij
basisschool Samenspel locatie Kantershof:
Weet wat je eet in lokaal 7a
Beauty
salon in lokaal 6b

Onderzoek veilige basisschool
omgeving HERINNERING
De gemeente Amsterdam wil graag dat alle
kinderen veilig en met plezier naar school kunnen
lopen of fietsen. 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.

Ouderinformatieavond
We nodigen u van harte uit op onze ouderinformatieavond op 6 oktober. 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.

Helpen met school- en huiswerk
Dag van de leraar 5 oktober
5 Oktober viert Nederland de Dag van de Leraar,
geïnitieerd door het Ministerie van OCW. ’Een 10
voor de juf’ roept ouders en kinderen op erbij stil
te staan wat de juf of meester voor hen betekent.
Ook de juffen en meesters bij u op school. U vindt
toch ook dat zij alle waardering van de wereld
verdienen? En eens lekker in het zonnetje mogen
worden gezet? We zouden het geweldig vinden als
de ouders met hun kinderen op 5 oktober deze
waardering tonen. Dat kan met een zelf
geschreven gedicht of prachtige kleurplaat. Of een
knutselbloem in de lievelingskleur van de juf. Of
die stoere hand voor een lievelingsmeester.

P.S. “echte” cadeaus hoeven echt niet!
Voor leuke ideeën zie www.een10voordejuf.nl

Vier zeer actieve Ghanese ouders hebben
donderdag 16 september deelgenomen aan
themabijeenkomst "Helpen met school- en
huiswerk". Eyeopeners voor de ouders waren de
tips die gegeven zijn bij het begeleiden van hun
kinderen. Tips zoals: een rustige plek bij het maken
van huiswerk; in de buurt blijven voor het geval je
kind hulp nodig heeft en tijd nemen om samen met
je kind te spelen. Het is ook goed om op te merken
dat deze ouders goed op de hoogte zijn van wat de
school van hun verwacht bij het helpen met school
en huiswerk, al beheersen zij de Nederlandse taal
niet.

SCHOOLTUINEN GROEP 7

Nieuwe gezicht
We zijn heel blij dat we een nieuwe gymleerkracht
hebben gevonden om onze jongste kleuters les te
geven. Juf Annelieke komt ons team versterken. Zij
is vorige week al begonnen. Van harte welkom op
de Bijlmerdrie. Door de gemeentelijke subsidie
kunnen we deze projectaanstelling realiseren. Dit
is voorlopig voor een jaar.

Day a Week School DWS

Met bloemen uit eigentuin hebben we
bloemstukjes gemaakt.

Alexander heeft de grootste wortel gekweekt.

De wortel- en preioogst was zoveel dat we met de
kruiwagen terug naar school moesten!

Dit schooljaar zal de Bijlmerdrie deelnemen aan de
Day a week school. In de komende weken zullen de
kinderen vanaf groep 5 tot en met 7 gescreend
worden.

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs
aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken
qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte
hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere
onderwijs hen kan bieden.
De leerlingen gaan 1 dag per week naar de Day a
week school. De afdeling in Amsterdam Zuidoost
wordt mede gefinancierd door onze stichting
Sirius.

