Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

6 oktober 2015

Belangrijke data
Dag
Di
Wo
Wo
Do

Datum
06-10
07-10
07-10
08-10

Activiteit
Ouderinformatieavond
Start kinderboekenweek
Finale schoolvoetbal
Grp 7 Schooltuinen (azijn maken)

Do
Di
Woe
Vrij
Ma

08-10
13-10
14-10
16-10
19-10

Start leerorkest
Grp 4 naar Hermitage
Boekenruilmarkt
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie tot en met 23-10

Veld 3C: (eindstand van de poule bepaalt de
prijs) Afdeling F:
14.30 - 14.45 Het Gein 4 - Crescendo 11
14.45 - 15.00 Bijlmerdrie 4 - Morgenster 6

Ouderinformatieavond
We nodigen u van harte uit op onze ouderinformatieavond op dinsdag 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.

SCHOOLVOETBAL
Finales schoolvoetbaltoernooi AmsterdamZuidoost 2015 woensdag 7 oktober op
sportpark de Toekomst van AFC Ajax.
Ons team, Bijlmerdrie team 4 staat
woensdagmiddag 7 oktober in de finale.

15.00 - 15.15 Het Gein 4 - Bijlmerdrie 4
15.15 - 15.30 Crescendo 11 - Morgenster 6
15.30 - 15.45 Morgenster 6 - Het Gein 4
15.45 - 16.00 Crescendo 11 - Bijlmerdrie 4
De prijsuitreiking is om 16.15 uur vóór de
tribune!
Wij wensen Cheraide, Zidane, Tanaja, Molitio
en Joshua veel succes en we komen jullie
zeker aanmoedigen!

Kinderzwerfboeken
Vanaf deze week hebben we op school een eigen
kinderzwerfboeken ruilkast. Het idee van een
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een
zwerfsticker worden gelezen en zwerven
vervolgens weer verder.
Kinderen mogen ze dus gratis meenemen om thuis
te lezen. Het is wel fijn als u weer een zwerfboek
terug legt in de kast zodat er altijd voldoende
keuze is.

Er zijn in Nederland verschillende punten waar u
een zwerfboek kunt ophalen of weer kunt
neerleggen.
Meer informatie vindt u via
www.kinderzwerfboek.nl

Kinderboekenweek 2015
7 t/m 18 oktober 2015
Kinderboekenweek 2015

Boekenruilmarkt op de
Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat
gebeurt op school, tijdens de
Estafetteleeslessen en tijdens vrije
leesmomenten. De leerlingen lenen tijdens de
vrije leesmomenten een boek uit de
schoolbibliotheek. Ook mogen ze een boek van
thuis meenemen. Veel kinderen zijn ook lid van
de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Sommige kinderen hebben ook eigen boeken
thuis. Deze boeken hebben ze misschien al
vaker gelezen en worden eigenlijk niet meer
gepakt om nogmaals te lezen.
Om te zorgen dat iedereen voldoende
(nieuwe) boeken kan lezen thuis, organiseren
wij een BOEKENRUILMARKT Ieder kind mag
voor woensdag 14 oktober een boek van huis
meenemen dat hij/zij graag wil ruilen.
Dit boek kan dan worden ingeleverd bij juf
José. Uw kind ontvangt hiervoor een bonnetje.
Met dit bonnetje mag uw kind woensdag de
14e een nieuw boek van de ruilmarkt
uitkiezen.
Deze markt zal in de aula plaatsvinden en
beheerd worden door Juf José en enkele
hulpouders.

De Kinderboekenweek van 2015 start op
woensdag 7 oktober 2015. Het thema van
deze week is Raar, maar waar! over natuur,
wetenschap en techniek.

Simon van der Geest heeft het

Wij vragen u samen met uw kind te kijken
welk boek er meegenomen mag worden naar
school. Uiteraard een boek zonder schade.
Wilt u er ook voor zorgen dat het kind goed
afscheid heeft genomen van het boek?
Mocht u het leuk vinden om op woensdag de
14e te komen helpen om de boekenruilmarkt
op te bouwen en te begeleiden, dan kunt u
zich opgeven bij juf José.

kinderboekenweekgeschenk geschreven.
Hij is de auteur van onder andere Dissus en
Spinder, boeken die allebei met een
Gouden Griffel bekroond werden. De titel
van het boekenweekgeschenk is
Per ongelukt!

.

