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Activiteit
Grp 5 t/m 8 Leerorkest

Vrij

08-04

Grp 1 en 2 gaan naar Artis

Vrij

08-04

Grp 6 Schooltuin

Di

12-04

Grp 5 Zwemmen

Do
Woe

14-04
20-04

Do

31-03

Grp 5 t/m 8 Leerorkest
Bijeenkomst over John Hattie bij
Wereldwijs
Grp 5 t/m 8 Leerorkest

Iedere maand wordt er door een leerling
voorgelezen in de aula. Deze week was Franklin uit
groep 4 aan de beurt. Samen met zijn vader heeft
hij een mooie presentate over de Otter gegeven.

Personele ontwikkelingen
Afscheid juf Freke
Aangezien basisschool Wereldwijs een extra
kleutergroep gestart is, is juf Freke per 4 april niet
meer werkzaam op de Bijlmerdrie. Het team blijft
uiteraard met haar samenwerken.
Herstel juf Jacqueline
Juf Jacqueline zal vanaf deze week op dinsdag
groep 3, op woensdag groep 1/2 en op vrijdag
groep 7/8 lesgeven.

Bevordering leesplezier
De bevordering van het leesplezier heeft op onze
school een belangrijke plaats. Een doelstelling van
leesbevordering is dat leerlingen het lezen niet
alleen als een schoolvak ervaren, maar ook als een
zinvolle vrijetijdsbesteding. Kinderen die in hun
vrije tijd lezen, vergroten hun leeservaring en ook
hun leesvaardigheid, wat weer een positief effect
heeft op de leerresultaten.

Bij deze presentaties zijn ouders
ook van harte welkom!
Het volgende voorleesmoment is op
maandag 9 mei om 9.00 uur.

PAAS BRUNCH
Donderdag 24 maart hebben we met z’n allen een
heerlijke paasbrunch.

Terugblik studiedag team
16 maart
Terwijl de leerlingen een dagje vrij hadden, hebben
de teams van Bijlmerdrie en Wereldwijs een
intensieve studiedag gehad over de 10 denkkaders
van Joh Hattie.
Op dit moment zijn we bezig om de koers uit te
zetten voor de komende 4 jaar ( dit jaar moet het
vierjarenbeleidsplan gemaakt worden).
Het boek van John Hattie “De impact van Leren
zichtbaar maken” bevat het resultaat van
onderzoek waarbij miljoenen leraren betrokken
waren en dat gebaseerd is op de synthese van
meer dan 800 meta-analyses (van meer dan 50.000
onderzoeken)
Deze synthese wordt ingezet om een leermodel te
geven dat het leren en het lesgeven zichtbaar
maakt. Het brengt leraargericht onderwijs en
leerlinggericht leren samen door een antwoord te
formuleren op de vragen:
Hoe maak je leren tot een expliciet en uitdagend
doel?
Wat zijn de leerintenties en succescriteria?
En kennen leraren en leerlingen die?
Weten leraren en leerlingen wanneer het doel is
bereikt?
Hoe kies je doelbewust activiteiten?

Uitnodiging bijeenkomst
John Hattie met de directie
Vindt u het interessant om meer te weten over
John Hattie en over zijn 10 denkkaders? We
nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst waar
o.a ingegaan wordt op effectgrootte van huiswerk,
zitten blijven, zomervakantie, kindplannen en hoe
succescriteria formuleren met je kind. Deze
bijeenkomst wordt door de directie gegeven op
woensdag 20 april van 9.00-11.00 uur in de
teamkamer van Wereldwijs.

Excursie naar de Tassenmuseum voor
ouders van de Verteltassenteam:
donderdag 14 april 2016. Verzamelen bij
Bijlmerdrie ; vertrek naar museum: 9 uur:
Speciaal voor ouders die deel uit maken van de
verteltassenteam, is de excursie Tassenmuseum
georganiseerd. Ouderconsulenten van de scholen
Wereldwijs, Samenspel en Bijlmerdrie trakteren de
verteltassenteam van deze scholen op een
interessante excursie. We verzamelen op deze dag
tussen 8:45 -9:00 uur op locatie Bijlmerdrie, te
Kantershof 641-642, 1104 HJ Amsterdam ZuidOost. Voor vragen kunnen ouders terecht bij
ouderconsulent Atelca Leito, via telefoonnummer:
06-22128586.

Hoe is het feedbackmodel van Hattie opgebouwd?
Waarom is het engagement van leraren en
leerlingen essentieel om te komen tot leren?
Hoe bouw je als leraar oppervlakkige, grondige en
conceptuele kennis op bij je leerlingen?
Hoe creëer je als schoolleider een omgeving waar
leraren kunnen praten over hun lesgeven?
Het gedachtegoed van John Hattie helpt ons om
stil te staan bij de eigen onderwijspraktijk,
doordachte keuzes te maken (ook voor de
toekomst), de leerprestaties van elke leerling te
verbeteren en vanuit de onderwijscontext te
kiezen wat het beste werkt.

Themabijeenkomst: Samen koken voor
Spaanssprekende ouders: vrijdag 15 april
2016 van 8:45-11:30 uur te Milva ruimte,
buurthuis De Bonte Kraai:
Speciaal voor spaanssprekende ouders van scholen
uit de G en de K buurt, organiseren de
ouderconsulenten van deze scholen een activiteit
samen koken. Ouders wisselen recepten uit eigen
cultuur met elkaar, koken en praten samen onder
begeleiding van de ouderconsulenten. Voor het
bereiden van de verschillende recepten zorgen de
ouderconsulenten voor basis ingrediënten zoals:
meel, melk, boter, suiker en zout. Ouders kunnen
zich melden bij Ouderconsulent Atelca Leito, via
telefoonnummer: 06-2212 8586

“Traject Verkentas” start op dinsdag
26 april 2016 van 8:30-11:30 uur in de
Ouderkamer van basisschool Wereldwijs

Schooltuinen
Sinds het begin van
2016 gaat groep 5 en 6
naar de schooltuinen. In
januari en februari
hebben we binnenlessen gehad. Tijdens
deze binnen-lessen
hebben we veel dingen

De komende tijd gaan we door met de
Verteltassen maar op een bijzondere manier:
We krijgen een Verkentastraject!
De Verkentas is het jongere zusje van de Verteltas.
De basis is hetzelfde: in elke tas komt een
prentenboek en een informatieboek.
Maar de Verkentassen hebben altijd een thema dat
met natuur of techniek te maken heeft.
Bijvoorbeeld water, lucht of magneten.
In de tassen doen we ook materiaal dat bij het
thema hoort. Dit worden andere spelletjes dan u
gewend bent. Het zijn bijvoorbeeld kleine
experimenten, of spullen waarmee kinderen zelf
iets kunnen onderzoeken. Zo stimuleert de
Verkentas een ondernemende en nieuwsgierige
houding bij de kinderen.
Met de Verkentassen wil onze school de kinderen
optimaal voorbereiden op wetenschap en techniek
en op de nieuwste vaardigheden: creativiteit,
probleemoplossend vermogen en kritisch denken.
Tijdens de Verteltasochtenden willen we samen
met de ouders Verkentassen bedenken en maken.
Eerst gaan we ideeën opdoen: op een leuke en
speelse manier gaan we thema’s over natuur en
techniek onderzoeken. Daarbij gaan we natuurlijk
ook zelf experimenteren! De verkentas start op
dinsdag 26 april.

geleerd over de grond en
over planten. Vrijdag gaan
de buiten-lessen beginnen. Neem laarzen of (oude)
schoenen mee. En trek kleren aan die vies mogen
worden!

Afsluiting
NaSchoolseActiviteiten
Deze week zijn de laatste naschoolseactiviteiten
voor Het leerlab-technisch lezen.
En in week 15, maandag 11 april tot en met
donderdag 14 april vinden de afsluitende
activiteiten plaats van de overige
naSchoolsceactiviteiten.
Alle ouders zijn vanaf 14.45 uur van harte welkom
bij de afsluiting van blok 2.
e

Bij deze doen we een oproep aan alle
ouders die ons verteltassenteam wil
komen ondersteunen.
U bent van harte welkom op elke
dinsdagochtend tussen 8:30 -11:30 uur in
de ouderkamer van Bijlmerdrie

Op 17 mei start de 3 periode van de naschoolse
activiteiten. Binnenkort ontvangt u weer de
inschrijfformulieren hiervoor.

HULPOUDERS
GEZOCHT !
Regelmatig komt het voor dat we een activiteit
hebben waar we hulp van de ouders bij nodig
hebben zoals bij het knutselen op school,
begeleiding bij uitstapjes, schoolreisje etc.

Twee weken geleden heeft u een briefje gehad om
in te vullen.
Als u die niet meer heeft dan kunt u aan de
leerkracht doorgeven op welke dagen u eventueel
beschikbaar bent om te helpen.
Bij sommige activiteiten moet er extra
begeleiding mee anders kan de activiteit niet
doorgaan!

Bijlmerdrie - Gezonde school
Op vrijdag 24 juni gaan we op
schoolreisje.
We moeten de bussen al gaan
reserveren!

Ook dit schooljaar zijn er weer gezonde traktaties
uitgedeeld in de klas.
Mocht u voor een
komende verjaardag nog
op zoek zijn naar een
gezonde tips of ideetjes,
loop dan vooral nog even
na schooltijd bij de
leerkracht binnen om te
overleggen. Ook op
internet vindt u leuke
tips via
www.gezondtrakteren.nl

Ouderbijdrage
nog niet betaald?
Het is nog mogelijk om voor 25 april a.s. de
ouderbijdrage over te maken naar:

NL36 INGB 000 7 9769 43
t.n.v. Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en ouderbijdrage
vermeldt. U kunt de ouderbijdrage ook contant
betalen bij Juf José. U krijgt dan een kwitantie die u
goed moet bewaren, want dit is het bewijs dat u
betaald heeft.

Het zou toch erg jammer zijn als
uw kind niet mee kan op schoolreisje.

