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3 Bijtjes

19 november 2015
Het was een heel leuk verhaal met een verassend
einde! Daarna hebben we met elkaar nog een
puzzel gemaakt en zelfs een keurplaat gemaakt.

Belangrijke data
Dag
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Activiteit
Zwemmen grp 5
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49
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Themabijeenkomst “gezond eten
en gezonde traktaties
Laatste les schooltuinen grp 7
e
Afsluiting NSA 1 periode
Workshop Praktische Technieken
Sinterklaas
leerlingen zijn om 12.00 vrij

De bibliotheek in de Amsterdamse Poort
organiseert veel leuke activiteiten voor kinderen.
Een lidmaatschap is gratis en je kan het
tegenwoordig zelfs online afsluiten.
Echt een aanrader!
Juf Deborah wil alle ouders die mee zijn geweest
nogmaals heel hartelijk bedanken.

e-books via www.bibliotheek.nl/ebooks
Bibliotheek bezoek groep 1 en 2

Voor bibliotheekleden zijn er ruim 7.000 ebooks voor tablet, smartphone of e-reader
beschikbaar. U kunt kiezen uit romans,
thrillers, jeugdboeken, werk & studie,
psychologie, poëzie, reizen en meer. Maak
een webaccount aan
op www.bibliotheek.nl/ebooks en begin met
lezen! De e-books zijn te lezen op laptop,
tablet, e-reader en smartphone.
Bent u nog geen lid van de bibliotheek en wilt u
wel e-books lezen? Sluit dan een OBAlidmaatschap af in de bibliotheek, of online.

BOERENKOOL
De laatste oogst van de
schooltuinen was boerenkool.
Groep 1/2 is afgelopen maandag op bezoek
geweest bij de bibliotheek.
We hebben daar het verhaal “ik voel een voet”
voorgelezen gekregen.

Met deze oogst en met de
aardappelen van de levende
knikkerbaan heeft groep 7 zelf
boerenkool gemaakt

Dinsdag 1 december 2015
Workshops Praktische technieken. Ouders kunnen
via een aanmeldingsformulier de technieken kiezen
die zij willen volgen. Deze formulieren zijn
verkrijgbaar bij de ouderconsulent en hangen ook
aan de prikborden in de school.
Ouders kunnen kiezen uit de volgende technieken:
HANDVAARDIGHEDEN: haken, breien, punniken,
naaitechniek op naaimachine, borduren, handpop
maken, poppen van vilt of stof maken, kralen
rijgen, sieraden maken
Iedereen op school mocht de boerenkool proeven.
VERFTECHNIEKEN : textiel verven,
gezelschapspelen maken op stof, verven op stof,
glas- en porselein verven, mozaïeken
HOUTBEWERKEN: zagen, figuurzagen, spelletjes
maken van hout
BOETSEREN: klei stukken maken
WERKEN MET KOSTENLOOS MATERIAAL:
spelletjes maken van kosteloos materiaal

En het was ……. Heerlijk!

COMPUTERVAARDIGHEDEN: plaatjes zoeken en
plakken in Words; werken met Power Point;
werken met Paint Art

Woensdag 25 november 2015
Themabijeenkomst " Gezond eten en gezonde
traktaties".
Gedurende deze bijeenkomst komen ouders te
weten wat de basis principes van gezonde
voeding zijn en krijgen ideeën voor gezonde
traktaties.

CD OPNEMEN: voorbeeld over het opnemen van
een CD en de presentatie van een eindresultaat en
mogelijkheid tot aanmelding voor een workshop
“CD opnemen”

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten

In week 49, maandag 30 november tot en met
donderdag 3 december vinden de afsluitende
activiteiten plaats.
Alle ouders zijn het laatste halfuur van de activiteit
uitgenodigd om te komen kijken.
e

Op 12 januari start de 2 periode van de
naschoolse activiteiten. Binnenkort ontvangt u
weer de inschrijfformulieren hiervoor.

Het Sinterklaasfeest op 4 december
Vrijdag 4 december zal Sinterklaas weer een
bezoekje brengen aan de kinderen van de
Bijlmerdrie. We verwachten de Sint en zijn Pieten
rond 08:45 uur op het plein. Of hij dit jaar ook
weer met de helikopter zal aankomen is nu nog
niet bekend. Maar dat het een groot feest zal
worden, weten we al wel te vertellen.
We verwachten alle kinderen tussen 8.15 uur en
8.25 uur op school. Om 12:00 uur is het feest
afgelopen en mogen alle leerlingen naar huis.

Verteltassen
Voor de komende feestelijke periode heeft de
Verteltassenteam een leuke Sinterklaas verteltas
gemaakt. Een tas boordevol leuke activiteiten en
spannende boeken voor de kinderen. Ouders
kunnen de tas op dinsdagochtend om 8:30 uur
lenen en deze op donderdag om 8:30 uur terug
brengen. Dan wordt de tas weer op donderdag

uitgeleend en op dinsdag om 8:30 uur terug
gebracht. De tas wordt steeds voor twee dagen
uitgeleend, zodat er meerdere gezinnen de tas
kunnen lenen.

