Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

5 januari 2016

Te laat komen!!!!!!
Belangrijke data

NEE, dat kan in 2016 echt niet meer.
Dag
Di

Datum
05-01

Activiteit
Grp 5 zwemmen (hulpouders)

Do

07-01

Grp 5 t/m 8 Leerorkest

Do

07-01

Ma

11-01

8.30 uur VVE
themabijeenkomst Sprookjes
Studiedag leerlingen zijn vrij

Di
Di

12-01
12-01

Grp 5 zwemmen (hulpouders)
Start Naschoolseactiviteiten
periode 2

NEE, dat zijn geen redenen om te laat op
school te zijn.

Vrij

15-01

Grp 6 schooltuinen eerste
binnenles

Dus……...zet de wekker een kwartiertje eerder
en zorg dat uw kind op tijd in de klas is.

Ma

18-01

9.45 grp 6
schaatsen(hulpouders)

We zijn al vanaf 8.15 uur open!

Ja, het is nog donker…
Ja, het is erg vroeg en koud, nat of er staat
veel wind….
Ja, mijn kind moest nog douchen en ontbijten
Ja, mijn kind treuzelde met aankleden….
Ja, mijn kind woont ver van school……….
Ja, de baby moest nog……

Te laat komen stoort enorm, uw kind mist
een stuk van de les en dit is niet goed
voor uw kind en de andere kinderen.

Ouderbijdrage

Wij wensen u, alle ouders,
verzorgers en leerlingen
een heel gezond en
gelukkig nieuwjaar.

Helaas hebben heel veel ouders nog niet voldaan
aan onze oproep om de ouderbijdrage te voldoen.
We zijn al druk bezig om een leuk schoolreisje te
plannen maar we moeten natuurlijk wel weten
hoeveel kinderen er mee gaan! Hieronder treft u
nog even de informatie aan voor de betaling.
De ouderbijdrage is vrijwillig en we besteden deze
onder andere aan de buskaart voor het
bibliotheekbezoek, sinterklaasviering (wat te
eten en te drinken, een cadeautje enz.),
kerstviering, Artisbezoek, afscheidscadeau voor
schoolverlaters, bloemetje voor de kinderen die
een zwemdiploma halen en extra bus kosten bij
een excursie.

Ouderbijdrage
Schoolreis gr 1 t/m 8

€ 20 per kind
€ 30 per kind

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
PERIODE 2

Als de ouderbijdrage of het schoolreisgeld niet
betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de
geplande activiteit. Uw kind wordt dan op school
opgevangen.
We hebben een spaarsysteem voor de
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
U kunt de schoolbijdrage contant betalen bij de
administratie of bij de directie. U krijgt dan een
kwitantie die u goed moet bewaren, want dit is het
bewijs dat u betaald heeft.
Als u het gemakkelijker vindt om het geld over te
maken, kan dat op
banknummer NL 36 INGB 000 797 6943 t.n.v.
Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en “schoolbijdrage”
vermeldt.

Volgende week gaan de naschoolse activiteiten
weer beginnen. Periode 2 start op dinsdag 12
januari en eindigt op 15 april.
Er zijn in periode 2 een aantal data waarop de NSA
niet doorgaat.
Noteer deze in uw agenda:
Maandag 18 januari (locatie Samenspel)
Maandag 22 februari t/m vrijdag 4 maart
(vanwege voorjaarsvakantie)
Woensdag 16 maart

VVE themabijeenkomst Sprookjes
Donderdag 7 januari 2016, om 8:30 uur in
de Ouderkamer Bijlmerdrie :
In de bijeenkomst krijgen ouders informatie over
het thema Sprookjes. Ouders horen wat de
kinderen in de klas doen en krijgen activiteiten
aangereikt in het themaboekje die zij met hun
kinderen thuis kunnen doen.

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 4, 6 en 2
De tweede periode van de naschoolse activiteiten
is voor de groepen 4 en 6 op de maandag en voor
groep 2 op de donderdag 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 4 en 6 is van 14.15 tot
15.15 uur.
Topuur voor groep 2 op donderdag van 14.00 tot
15.00 uur.

Groep 6 krijgt 15 januari hun
eerste binnen les op de
schooltuinen
De leerlingen leren, voordat de buitenlessen
beginnen, over de grond en maken voorzichtig
contact met wormen. In bakjes zaaien ze
tuinkers en zien de kringloop van zaad tot
plant. Vanaf begin april verzorgen de kinderen
hun eigen tuintje. Daarin kweken ze groenten,
bloemen en kruiden die ze zelf oogsten en
mee naar huis nemen.
In het voorjaar oogsten de leerlingen voor het
eerst sla en radijsjes. Na de zomervakantie
kunnen ze naar hartenlust oogsten en proeven
van hun zelfgemaakte schooltuinsoep. De
leerlingen plukken grote bossen bloemen en
maken een vrolijk gekleurd bloemstukje voor
thuis. Met hun handen rooien ze vaak een
halve emmer vol met aardappels. Elk jaar
wordt de nieuwe winterwortelkampioen
gekozen. Wie kweekte de zwaarste wortel?
Naast het tuinieren maken de kinderen
rekensommen, leren ze nieuwe taalbegrippen,
komen ze in contact met dieren op de tuin en
koken en smullen ze samen van de groentes
van de tuin. De leerlingen zijn vooral praktisch
bezig en ontdekken, proeven en ervaren er
wat het is om een eigen tuintje te verzorgen.
Het is plezierig werk met hoofd, hart en
handen.

kunnen. Deze oer-Hollandse sport is sterk in
onze cultuur ingebed. Doordat er niet ieder
jaar natuurijs is, dreigen kinderen het gevoel
voor schaatsen te verliezen. Schaatsen kan
een prima bijdrage leveren om de
toenemende obesitas onder de jeugd een halt
toe te roepen.
Het schoolschaatsen bestaat uit drie lessen
waarin verschillende schaatsdisciplines aan
bod komen o.a. langebaanschaatsen en
ijshockey. Het geheel wordt afgesloten met
een echte ‘Elfstedentocht’. De lessen worden
gegeven door gediplomeerde, professionele
trainers van De Schaatsschool. De lessen
duren één uur en worden gegeven in de ijshal.
De lessen zullen dus altijd doorgang vinden,
ook al is het slecht weer. Er wordt goed
materiaal ingezet zodat alle voorwaarden
aanwezig zijn om kinderen snel te leren
schaatsen.

Hulpouders gevraagd!
Op dinsdagochtend om 12.40 uur gaat groep 5
zwemmen.
Op maandag gaat groep 6 schaatsen bij de Jaap
Eden baan.
Op donderdag hebben de groepen 5 tot en met
7 leerorkest bij basisschool obs Wereldwijs.
Groep 5 : van 9.00 tot 9.55 uur

Groep 6 gaat schaatsen
vanaf maandag 18 januari.

Groep 6 : van 10.00 tot 10.55 uur

De Jaap Eden IJsbaan vindt het belangrijk om
Amsterdamse jeugd te enthousiasmeren voor
de schaatssport. Daarom bieden zij
een Schoolschaats-programma aan.

En groep 8 heeft om 12.30 uur leerorkest bij
obs Samenspel.

Schaatsen is een complete beweging waarin
kinderen veel energie en concentratie kwijt

Groep 7 : van 11.00 tot 11.55 uur

Voor deze activiteiten hebben we ouders nodig
voor de begeleiding. Als u in de gelegenheid
bent om mee te gaan wilt u zich dan bij de juf
opgeven.

