Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

19 januari 2016

Belangrijke data
Dag
Di

Datum
26-01

Activiteit
Grp 5 zwemmen (hulpouders)

Wo

27-01

Nationale voorleesdag

Wo

27-01

Grp 1-2 om 10.30 uur bezoek
aan bibliotheek (hulpouders)

Do

28-01

Vr

29-01

Leerorkest deelrepetities
(hulpouders)
Afscheid juf Artie

Ma

01-02

Di

02-02

Grp 6 om 9.45 uur schaatsen
(hulpouders)
Workshop Praktische
technieken

Workshop Praktische technieken
De Workshop Praktische technieken, bestaat
uit 4 bijeenkomsten. Inmiddels hebben er 3
plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst is op
2 februari op de Bijlmerdrie. Ouders kunnen
kiezen uit technieken die zij zelf willen
ontwikkelen zie flyer. Gedurende de workshop
krijgen zij deze technieken aangeboden.
De workshop wordt gegeven van 8:30-10.00
uur in de Ouderkamer op de Bijlmerdrie.

Verteltassen
Met grote trots deelt onze Verteltassenteam
mee dat wij twee splinter nieuwe tassen klaar
hebben voor de uitleen. Het gaat om de
tassen: "Mevrouw Muis in het ziekenhuis" en
"Kasper de kleermaker'. Behalve de leuke en
spannende de activiteiten die in de tassen te
vinden zijn, heeft de Verteltassenteam voor
elke tas iets nieuws toegevoegd, een prachtig
ingesproken CD, die zeker een aanrader is!

Gezamenlijke studiedagen
11 en 12 januari

Ouders die de tassen lenen, vragen wij om een
foto te maken van hoe zij thuis met de
kinderen de activiteiten uit de tas uitvoeren.
De gemaakte foto's kunnen ouders aanleveren
bij de ouderconsulent, Atelca via haar
telefoonnummer: 06-2212 8586. Ook maken
wij gebruik van de mogelijkheid om ouders op
te roepen om deel uit te maken van onze
Verteltassenteam. Bent u geïnteresseerd, dan
kunt u op de dinsdagen van 8:30-11:30 uur, de
Verteltassenteam komen versterken.
Atelca Leito, Ouderconsulent

Afgelopen studiedag stond in het teken van
een zogeheten schoolbezoek. Dit schoolbezoek
is onderdeel van de methodiek LeerKRACHT.
Het team van BijlmerDrie is op maandag 11
januari de hele dag aanwezig geweest op
basisschool Wereldwijs. Er zijn lessen bezocht,
er is met leerlingen gesproken en er heeft aan
het einde van de dag een terugkoppeling
plaatsgevonden. Door een kijkje te nemen in
de praktijk van een andere school krijg je zelf
ook een spiegel voorgehouden. Hoe doen wij
dit eigenlijk? Welke tips nemen we mee?
Welke feedback geef ik de andere school?
Dinsdag 12 januari werden de rollen
omgedraaid. De collega’s van basisschool
Wereldwijs waren te gast op de BijlmerDrie.
Het team van de BijlmerDrie heeft feedback
gekregen op de lessen die ze gegeven hebben.
Ook is er met leerlingen gesproken en is ons
zorg-systeem bekeken. We hebben
waardevolle feedback gekregen. Onder
andere:

Juf Artie gaat het
onderwijs verlaten

-

De positieve benadering van
leerkrachten naar de kinderen toe.

Eind deze maand gaat juf Artie de Bijlmerdrie
verlaten. Op 29 januari nemen we met heel de
school afscheid van haar.

-

Een open leerhouding van
leerkrachten

Ouders/verzorgers die bij het afscheidsfeest
aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom op
vrijdag 29 januari vanaf 13.30 uur om het feest
bij te wonen en juf Artie gedag te zeggen.

-

Leerlingen die goed kunnen
reflecteren op hun eigen gedrag. Daar
is duidelijk in geoefend.

Wij wensen haar heel veel succes.

-

De lesdoelen van deze dag waren
allemaal duidelijk voor de kinderen. Ze
konden goed vertellen wat ze hadden
geleerd deze dag.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over
de bezetting na 1 februari.

*het is prettig als je van te voren weet wat je
de komende tijd gaat leren

De leerling Arena
We zullen de kinderen vragen of dit werkelijk
zo is, of dat dit misschien toch anders ligt.
We zullen u op de hoogte houden van het
verdere verloop en de mening van de
kinderen. Wellicht zullen we later dit jaar ook
de ouders vragen om op de stellingen te
reageren.

De nationale
voorleesdagen 2016
Een vast onderdeel van een schoolbezoek is de
leerling Arena. Een aantal leerlingen van school
wordt uitgenodigd om te praten over het
onderwijs op de Bijlmerdrie. We hebben ze
gevraagd hoe zij denken dat een goede leerling
eruit ziet. Welk gedrag laat een goede leerling
zien? Wat doet hij of zij in de klas? Ook hebben
we de kinderen gevraagd wat zij vinden dat
een goede leerkracht doet om de kinderen tot
leren te krijgen. Het werd een interessant
gesprek waar weer nieuwe punten uit naar
voren kwamen, waar we later dit jaar met alle
leerlingen nog eens over willen praten. Deze
punten kunnen we in een aantal stellingen aan
de kinderen terugkoppelen. We zijn benieuwd
naar hun reacties:. Deze stellingen zijn onder
andere:
*een goede leerling is een slimme leerling
*het gedrag van een leerling bepaald zijn
succes op school
*door heel veel huiswerk te maken word je
slim
*als je iets goed kunt, hoef je niet samen te
werken

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel
en bezorgt hen veel plezier. Vooral peuters en
kleuters worden veel voorgelezen, maar ook
oudere kinderen die zelfstandig kunnen lezen,
vinden het heerlijk als er wordt voorgelezen.
Om dit voorlezen te promoten zijn er De
Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben
als doel het voorlezen aan kinderen te
bevorderen. Ieder jaar wordt er een
prentenboek van het jaar gekozen.
Dit jaar is dat:

We hebben er een geitje bij.

Op de BijlmerDrie schenken we veel aandacht
aan leesplezier. Hiermee stimuleren we de
technisch en begrijpend leesontwikkeling van
kinderen.
We zullen dan ook de Nationale voorleesdagen
openen met allerlei activiteiten.

Voor alle jongens en meisjes die
een bijzondere droom hebben. Blijf
altijd dromen en geef nooit op. Als
je iets heel graag wilt kun je het
bereiken! Charlotte Doornhein Auteur

Zo komt schrijfster Charlotte Doornheim
voorlezen aan groep 3 t/m 8 uit haar boek:

Mijn droom is om kinderen over de
hele wereld in aanraking te laten
komen met dans. Dansen brengt
mensen bij elkaar, dansen maakt
blij en op verdrietige momenten
heeft dansen mij opgevrolijkt. Boaz
is mijn voorbeeld, ik ben benieuwd
hoeveel kinderen hij over de hele
wereld zal inspireren met zijn
DroomKoffer.Nicholas 'Shaker'
Singer - Auteur

De school zal 4 gesigneerde boeken van haar
verloten onder de kinderen.
Ook is er gelegenheid om je eigen boek door
haar te laten signeren.

