Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

30 november 2015

Pepernoten bakken op de B3!!!
Belangrijke data
Dag

Datum
Wk 49

De leerlingen hebben heerlijk gesmuld.

Activiteit
Afschluiting Naschoolse
activiteiten.

Di

1-12

Workshop Praktische Technieken

Di
Vrij

1-12
4-12

Di
Ma
Di

8-12
14-12
15-12

Zwemmen groep 5
Sinterklaas
leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Zwemmen groep 5
zijn8
Bilbiotheek bezoekleerlingen
groep 7 en
om
12.00
vrij
Geen
zwemmen
groep 5

Vooral de pepernoten maken was dikke pret.

Juf Martine heeft een zoon

Op 9 november is juf Maritine bevallen van een
zoon. Hij weegt 4150 gram en zijn lengte is 56 cm.

En hij heet

MEES

Ook in groep 1/2 hebben we pepernoten
gebakken! Wat rook dat deeg lekker, sommige
kinderen konden de verleiding niet weerstaan
om alvast een hapje te nemen. Daarna
moesten er kleine bolletjes worden gemaakt.
Even in de oven… en KLAAR! Opeten maar!
Dat was smullen! Hulpouders bedankt!

Creamiddag Sint was een succes.
Vrijdagmiddag 20 november was er in de hele
school een Sinterklaas creamiddag. De
kinderen werden in groepjes verdeeld (groep
1 t/m 8) en gingen in twee rondes knutselen.
Van tekenen tot knippen en plakken en van
schilderen met ecoline tot trekpoppen maken.
Iedereen heeft hard gewerkt en het was een
gezellige middag.

VERJAARDAGEN
Op woensdag 25 november hadden we in
groep 4 maar liefst twee jarigen.

Er is gezond getracteerd.

Alle leerlingen hebben tevens een boek erbij
gekregen, zodat ze thuis lekker kunnen lezen.

De werkstukken van de leerlingen staan
tentoongesteld in de hal.

Nog een extra bedankje voor alle hulpouders!!!

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.

Er wordt gewerkt met een praktisch
kleurenmodel:

wit = Rust in spelen
Wit staat voor “rust in spelen”. Je neemt
even je rust, je kunt even kijken naar
anderen. Je komt helemaal tot jezelf
blauw = Naast elkaar spelen
Blauw staat voor naast elkaar spelen. Je
kunt helemaal zelf met iets spelen wat je
leuk vindt en proberen dit steeds beter te
doen. Als je wilt, word je geholpen
geel = Om de beurt spelen
Geel staat voor om de beurt spelen. Je doet
actief mee en je bent blij voor anderen als
iets lukt. Soms moet je even wachten op
anderen
oranje = Samen delen spelen
Oranje staat voor samen delen. Je speelt
samen met duidelijke regels en eerlijk
spelen. je speelt het spel om samen te
delen, soms is de één tikker, soms de ander

Speelgedrag in kleur
Onder leiding van meester Egon zijn we gestart
met speelgedrag in kleur te bevorderen.
Het concept van Speel gedrag werkt met zes
kleuren. Je speelt/werkt aan je opdracht in de
juiste kleur. We zijn erg enthousiast:
Door te spelen in de juiste kleur en met de juiste
begeleiding ervaar je in korte tijd positieve
ontwikkelingen in het speelgedrag van leerlingen.
Op het terrein van zelfvertrouwen, structuur
aanbrengen, zelfstandigheid en samenspelen zijn
deze vorderingen zichtbaar.

groen = Samenwerk spelen
Groen staat voor samenwerken spelen. Je
maakt in overleg met elkaar goede
afspraken. Je neem initiatief en helpt elkaar
om samen het doel te bereiken
rood= Tegen elkaar spelen
Rood staat voor tegen elkaar spelen. Je doet
je best om te winnen, maar speelt steeds
sportief met respect en zorgt dat iedereen
plezier houdt
Wilt u meer weten kijk dan eens op
www.speelgedrag.nl

Te laat
Vanaf 1 september j.l. zijn we met een nieuw
systeem gaan werken voor als uw kind te laat op
school komt.
Is uw kind niet voor de bel van half negen in de
klas, dan moet hij/zij een gele kaart ophalen bij de
administratie.
Deze gele kaart moet uw kind door de leerkracht
laten ondertekenen en krijgt uw kind die mee naar
huis. U als ouder/verzorger moet deze gele kaart
ook ondertekenen en de reden van te laat komen
invullen.
Deze gele kaart moet weer bij de administratie
worden ingeleverd!
e

Is uw kind voor de 4 keer te laat dan krijgt uw kind
een rode kaart en wordt u uitgenodigd voor een
gesprek met de directie.
De schooldeur gaat om 8.15 uur open en vanaf
8.30 uur starten de lessen. Het is heel fijn als de
kinderen al om kwart over acht op school zijn
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Tot onze grote verbazing is het dit jaar nog
geen een keer voorgekomen dat iedereen op
tijd in de klas is. Iedere dag zijn er kinderen
die te laat komen.

Het is voor uw kind
vervelend als hij/zij een
deel van de les mist en
voor de leerkracht heel
storend als de les al
begonnen is en er komt
nog iemand binnen!

