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3 Bijtjes

2 februari 2016

Belangrijke data
Dag
Do

Datum
04-02

Activiteit
Leerorkest

Do

04-02

Do

04-02

Vrij

05-02

Grp 5 naar Nederlands
Philharmonisch Orkest
8.30 uur Presentatie verteltassen
voor de ouders(Bijlmerdrie)
9.00 uur Grp 6 schooltuinen

Di
Di

09-02
16-02

Woe

17-02

Do

18-02

13.00 uur Grp 5 zwemmen
10.00 uur Grp 1 en 2
Bijlmerparktheater “Tijgers op de
trap
8.30 uur Themabijeenkomst voor de
ouders, Pesten/Cyber pesten
(Bijlmerdrie)
8.30 uur Themabijeenkomst voor de
ouders, Dierentuin (Bijlmerdrie)

Woensdagochtend 27 januari waren de
kleuters uitgenodigd bij het voorleesontbijt in
de bibliotheek.
De reis er naartoe was al een belevenis op
zich, met de bus en een stukje wandelen.
Aangekomen in de bibliotheek zagen we
slingers hangen en die hingen er niet zomaar,
die hingen er omdat er een geitje geboren
was! Daar ging het boekje over. Na het verhaal
dat voorgelezen werd door een ‘boerin’ stond
er een heerlijk ontbijt klaar voor de kinderen.

De nationale
voorleesdagen 2016
Woensdag 27 januari 2016 was er
een voorlezer gekomen en ze heet
Charlotte. En dat boek heet
droomkoffer. Het is geschreven door
Charlotte en Shaker. het was leuk
want Rosheily en Jeffrey hadden het
boek gewonnen. De juf ging gewoon
een naam trekken. Je kunt ook
gewoon het boek bestellen op
www.droomkoffer.nl

Maureen

Het boekje dat voorgelezen is heet We hebben
er een geitje bij!, is geschreven door Marjet
Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, en
is verkozen tot Prentenboek van het Jaar
2016.

Woensdagmiddag 27 januari konden we
met een aantal leerlingen gratis naar
het DeLaMar theater in Amsterdam.

Deze middag wordt georganiseerd door
Peter & Mariska Komproe, die zich al
jarenlang inzetten om kinderen uit
Amsterdam Zuidoost in contact te brengen
met theater.

Lamar theater
Ik vond het heel leuk toen ik binnen
was was het heel groot toen kwam toen
gingen een paar jongens dansen en
toen gingen we film kijken naar het
film kijken hadden we pauze en toen
kwam taante die ging toneel spellen en
toen ging was de verassing er en het
was……….. ronieflex en ik was heel
blij en ik ga het nooit meer vergeten
xxxxx Rafaella

Het was een afwisselende middag met film,
stand-up comedy, dans en werd afgesloten
met het optreden van een bekende ‘special
guest’.

Over het Lamar theater

De middag werd gepresenteerd door Howard
Komproe. De kinderen hebben een
fantastische middag gehad.
We bedanken het DeLaMar theater, Jörgen
Raymann, Guus Pengel, Howard Komproe,
Jetty Mathurin, Glynis Terborg, Groove
Kids, Kansrijk Zuidoost, Swazoom voor hun
medewerking voor deze dag. Daar zijn wij
ontzettend blij mee. Iedereen werkt
kosteloos mee om voor onze kinderen een
mooie middag te organiseren.

We zijn afgelopen woensdag 27
januari 2016 naar het Lamar
theater gegaan. we gingen met de
metro en de tram. De presentator
die heet Howard Komproe. Toen
we op onze plaatsen zaten keken
we naar een dans optreden van
pure-Amusement.
Daarna kwam Jetty Mathurin,
taante en stenly
Groetjes Jayda

Uitnodiging Presentatie Verteltassen, met
ontbijt: donderdag 4 februari 8:30-12:00
uur in de ouderkamer
De verteltassen is een mooie manier om ouders
te betrekken bij de ontwikkeling van hun
kinderen. Ouders maken de activiteiten uit de
tassen zelf onder begeleiding van het
Verteltassencentrum.
Om de bekendheid met de tassen onder ouders
te verspreiden, organiseert Bijlmerdrie, a.s.
donderdag 4 februari een presentatie.
Gedurende deze activiteit, onder genot van een
heerlijk ontbijt, horen ouders wat de verteltas
inhoud en hoe zij deze kunnen uitlenen en hoe
zij deel uit kunnen maken van het team van de
verteltassen.
Bij deze nodigen wij alle ouders van de
peuters, kleuters en groep 3 in het bijzonder
uit, om deze activiteit bij de wonen. Wij
verwachten u a.s. dinsdag 4 februari, van
8:30-12:00 uur in de Ouderkamer van
Bijlmerdrie.

VVE themabijeenkomst Dierentuin:
donderdag 18 februari 8:30 uur in de
ouderkamer
In de bijeenkomst krijgen ouders informatie
over het thema Dierentuin. Ouders horen wat
de kinderen in de klas doen en krijgen
activiteiten aangereikt in het themaboekje die
zij thuis met hun kinderen thuis kunnen doen.

Themabijeenkomst Pesten/Cyber pesten:
woensdag 17 februari 8:30-9:30 uur in de
ouderkamer
In de workshop krijgen ouders informatie over
pesten en cyber pesten. Wat is pesten? Wat is
het verschil tussen plagen en pesten? Wat is
cyber pesten? Wat kan pesten en cyber pesten
met het kind doen? Wat kunnen ouders doen?
Gedurende de workshop krijgen ouders inzicht
in hoe zij pesten en cyber pesten bespreekbaar
kunnen maken met hun kinderen en hoe ze
hiermee moeten omgaan om en alert te blijven
hiervoor.

Groep 1 en 2 naar
“Tijgers op de trap!”
Tijgers op de trap is een humoristische en
ontroerende muziekvoorstelling over niet bang
zijn en dromen verwezenlijken. Op dinsdag 16
februari gaan de groepen 1 en 2 in het
Bijlmerparktheater naar deze voorstelling
kijken.

