Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

15 februari 2016

Belangrijke data
Dag
Di

Datum
16-02

Activiteit
13.00 uur Grp 5 zwemmen

Woe

17-02

Boekenruilmarkt

Woe

17-02

Do

18-02

8.30 uur Themabijeenkomst voor de
ouders, Pesten/Cyber pesten
(Bijlmerdrie)
8.30 uur Themabijeenkomst voor de
ouders, Dierentuin (Bijlmerdrie)
22 februari t/m 4 maart
2 weken voorjaarsvakantie
VAKANTIE leerlingen zijn vrij

Di

08-03

Grp 5 zwemmen

Wo

09-03

Do

10-03

Wo

16-03

Lustrumconcert 10 jaar Leerorkest
kd
Grp 5 – 8 bij Bijlmerweide
Pannenkoeken bakken
Studiedag leerlingen zijn vrij!
Deze dag staat helaas niet in de
jaarkalender.

Verzoek:
Tevredenheidsonderzoek
ouders, leerlingen en team
Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de
kwaliteitszorg, een grote enquête uit onder
personeel, leerlingen en ouders.
U heeft inmiddels een brief met daarin een
uitnodiging om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek gekregen.
Als onze belangrijkste partner vinden we het
natuurlijk ontzettend belangrijk dat u meedoet aan
het onderzoek.
Mogen we op uw inzet rekenen? Bent u de website
en code kwijt vraag het dan aan de leerkracht.

Het leerling rapport
Dit jaar nemen de leerlingen het rapport een
dag voor de oudergesprekken mee naar huis.
U kunt de inhoud van het rapport dan rustig
(met uw kind) doornemen, zodat u goed
voorbereid bent op het oudergesprek. We
vragen u daarom het rapport ook mee te
nemen naar het gesprek.
Maandag 7 maart
Rapport mee naar huis

Visitatie directeuren 9 februari
Voor het tweede jaar bezoeken een aantal
directeuren van onze Siriusscholen de Bijlmerdrie.
Op 9 februari bezoeken zij de klassen (rekenlessen)
en geven aan het einde van de dag terugkoppeling
aan het team.
Juf Rita en Marit zijn al eerder dit schooljaar bij
basisschool de Ster geweest en zullen ook nog een
bezoek brengen aan de Cornelis Jetsesschool en
basisschool de Blauwe Lijn.
De wederzijdse visitaties maken inmiddels een vast
onderdeel uit van onze kwaliteitszorg bij Sirius.

Dinsdag 8 maart en woensdag 9 maart
– de oudergesprekken.
Neem het rapport aub mee naar het gesprek.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen
mee naar het gesprek komen.

Wat in de Amsterdamse Bijlmer van start
ging als een kleinschalig project om
scholieren in de zogeheten
achterstandswijk kennis te laten maken
met de muziekinstrumenten van een
symfonisch orkest, is tien jaar later
uitgegroeid tot een landelijke beweging
die zich ten doel heeft gesteld alle
kinderen in de gelegenheid te stellen
samen op school muziek te maken.
Woensdag 2 februari bij de presentatie
van een inspirerend boek over het
Leerorkest,
“Violen in de gymzaal” gaf het Klein
Leerorkest een optreden. Michael Udeh
uit groep 7 doet het slagwerk.

Woensdag 10 februari werd het Klein Leerorkest
uitgenodigd om bij De Wereld draait door te
komen spelen.

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/komendeuitzending
Michael: “Maan was tafeldame. We hebben haar
verrast met het liedje Brand new Day. Het was erg
gezellig en Matthijs van Nieuwkerk maakte veel
leuke grapjes. Op deze dag was ook mijn vader
jarig. Hij vond dit het mooiste cadeau wat hij heeft
gekregen voor zijn verjaardag. Het was ook erg
leuk om met elkaar het liedje Frozen te zingen. Na
de uitzending gingen we foto’s maken men Maan
en kregen we een handtekening.”

Michael de Bijlmerdrie is trots op je!
Het Leerorkest bestaat 10 jaar en viert dat op
9 maart 2016 met het Groot Lustrumconcert in de
Gashouder van de Westergasfabriek in
Amsterdam. Hare Majesteit Koningin Máxima
woont woensdag als erevoorzitter van ‘Meer
Muziek in de Klas’ de viering van het tienjarig
bestaan van het Leerorkest bij.
Meer dan duizend kinderen - leerlingen van groep
7 en 8 van alle Leerorkesten in Amsterdam –
spelen en zingen dan met het Nederlands
Philharmonisch Orkest en solisten van De
Nationale Opera met Tania Kross als aanvoerder.
Michael: “We gingen in een heel mooi gebouw in
het Vondelpark spelen. Tijdens het spelen waren er
veel lichten. Er waren heel veel mensen en die naar
ons kwamen kijken. Daar werd ik wel een beetje
nerveus van.”

Samen brengen zij klassiekers (pop, musical, opera,
klassiek) ten gehore, maar ook een nieuw
muziekstuk, geschreven voor het Leerorkest door
Componist des Vaderlands Willem Jeths.

Wetenschap en Techniek
In groep 3 zijn de
leerlingen bezig geweest
met Wetenschap en
Techniek. De opdracht die
zij hadden gekregen
was: Bouw een zo hoog
mogelijk gebouw. Dit
moesten zij doen met
spekjes en spaghetti. Al
gauw ontdekte Roelety
dat als je een driehoekje
maakt van de spaghetti en
het vast maakt het spek,
het gebouw veel beter blijft staan. Zij had ook het
hoogste gebouw gebouwd.

De kinderen van groep 1/2 waren
erg onder de indruk van de
schooltandarts.

Twee weken
voorjaarsvakantie
Voor het eerst hebben de leerlingen dit schooljaar
twee weken voorjaarsvakantie. En wel van

22 februari tot en met 4 maart 2016.
De eerste vrije week gebruiken de leerkrachten om
alle toets resultaten van de kinderen te analyseren,
om nieuwe instructiegroepen samen te kunnen
stellen. Ook kijken we schoolbreed hoe de groepen
zich ontwikkelen op de verschillende vakgebieden.
Onze focus dit jaar ligt op het rekenonderwijs.
De leerkrachten zullen deze week ook de
rapporten van de kinderen schrijven.

Boekenruilmarkt op de
Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen.
Dat gebeurt op school, tijdens de
Estafetteleeslessen en tijdens vrije
leesmomenten. De leerlingen lenen tijdens
de vrije leesmomenten een boek uit de
schoolbibliotheek. Ook mogen ze een boek
van thuis meenemen. Veel kinderen zijn
ook lid van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA)
Sommige kinderen hebben ook eigen boeken
thuis. Deze boeken hebben ze misschien al
vaker gelezen en worden eigenlijk niet meer
gepakt om nogmaals te lezen.
Om te zorgen dat iedereen voldoende
(nieuwe) boeken kan lezen thuis, organiseren
wij een BOEKENRUILMARKT Ieder kind mag
voor woensdag 17 februari een boek van huis
meenemen dat hij/zij graag wil ruilen.
Dit boek kan dan worden ingeleverd bij juf
José. Uw kind ontvangt hiervoor een bonnetje.
Met dit bonnetje mag uw kind woensdag de
17e een nieuw boek van de ruilmarkt
uitkiezen.
Deze markt zal in de aula plaatsvinden en
beheerd worden door Juf José en enkele
hulpouders.
Wij vragen u samen met uw kind te kijken
welk boek er meegenomen mag worden naar
school. Uiteraard een boek zonder schade.
Wilt u er ook voor zorgen dat het kind goed
afscheid heeft genomen van het boek?
Mocht u het leuk vinden om op woensdag de
17e te komen helpen om de boekenruilmarkt
op te bouwen en te begeleiden, dan kunt u
zich opgeven bij juf José.

Kinderzwerfboeken
Op de Bijlmerdrie hebben we een Kinderzwerfboeken ruilkast. Het idee van een
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een

zwerfsticker worden gelezen en zwerven
vervolgens weer verder.
Kinderen mogen ze dus gratis meenemen om thuis
te lezen. Het is wel fijn als u weer een zwerfboek
terug legt in de kast zodat er altijd voldoende
keuze is. Dus heeft u nog een kinderzwerfboek
thuis liggen kom die dan woensdag ook omruilen.
Dan hebben de kinderen in de vakantie nieuwe
boeken om te lezen.
Volgende maand krijgen we weer nieuwe boeken
voor in de kinderzwerfboeken kast!
Er zijn in Nederland verschillende punten waar u
een zwerfboek kunt ophalen of weer kunt
neerleggen.

Joost Reijns geeft
zwemles
Dinsdag 9 februari kreeg
groep 5 zwemles van
Joost Reijns. Joost
Reijns is een
Nederlandse
zwemmer en
medehouder van het
Nederlands record op de
4x200 meter vrije slag in het 25 meterbad. Dit
jaar gaat hij meedoen met de Olympische
Spelen in Rio de Janairo.

Meer informatie vindt u via
www.kinderzwerfboek.nl

Themabijeenkomst Pesten/Cyber pesten:
woensdag 17 februari 8:30-9:30 uur in de
ouderkamer

Ga vanaf 20 februari naar je
boekhandel met één euro op zak en
zet je ijsmuts op. Heb je geen
ijsmuts? Geen probleem: dan neem
je gewoon een knijpkat mee. Dan is
voor één euro het prachtige boek
Oorlogswinter helemaal van jou!

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.

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.

