Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

24 mei 2016

Belangrijke data
Dag
Do

Datum
26-05

Activiteit
Grp 4 keuzeles leerorkest

(zolang natuurlijk wel de subsidie voor de
brede school vanuit de gemeente Amsterdam
hiervoor ons blijft ondersteunen).
Top! Dat het Topuur weer onder schooltijd
kan door de uitbreiding van onze leertijd!

Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Grp 7 en 8 Bliksemstage
Vrij

27-05

Grp 5 en 6 schooltuinen

Bijlmerdrie gefeliciteerd!

Schoolfotograaf
Di

31-05

Grp 5 schoolzwemmen

Woe

01-06

Grp 7 theorie verkeersexamen

Do

02-06

Grp 5 t/m 7 Leerorkest

Vrij

03-06

Grp 5 en 6 schooltuinen

Ma

06-06

Grp 3 bezoek Bibliotheek

Woe

08-06

Grp 8 Praktijk verkeersexamen

Do

09-06

Woe

15-06

Grp 1 en 2 afsluiting thema water
Studiedag leerlingen zijn vrijdag
Er zijn geen Naschoolse activiteiten.

UITSLAG ouderraadpleging
Volgend schooljaar vijf minuten
eerder met de les beginnen (8.25)
Er zijn zeven tegen stemmen gegeven en
zestien stemmen voor. Het team en de MR
had al positief geadviseerd ten aanzien van
het voorstel.

Dat betekent dat na de zomervakantie de
lessen om 8.25 gaan beginnen. De deuren
gaan open om 8.15 zoals u gewend bent.

We zijn blij dat zoveel mensen het belang van
Topuur onder schooltijd onderschrijven en dat
het nu mogelijk blijft om dit te realiseren

Afgelopen donderdag 19 mei heeft de
inspecteur van onderwijs een bezoek gebracht
aan de Bijlmerdrie. Na een intensieve dag te
hebben meegemaakt mochten we aan het
einde van de dag een mooi eindoordeel
ontvangen. Wij zijn hier als team dan ook
hartstikke trots op.
Het onderzoek dat de inspecteur heeft
uitgevoerd bestond o.a. uit het lezen van
schooldocumenten, het bezoeken van lessen,
een gesprek met een aantal leerlingen, een
gesprek met een aantal ouders, een gesprek
met de directeur, de intern begeleider en een
apart gesprek met onze leerkrachten.
Belangrijke zaken die onder de loep genomen
zijn, zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van het
lesgeven, de veiligheid en de sfeer binnen de
school, en uiteraard onze resultaten.
Naar verwachting verschijnt de
eindrapportage van dit bezoek rond de
zomervakantie op de website van de inspectie
en op www.scholenopdekaart.nl

Heelys en alles met wieltjes

Het team van Wereldwijs feliciteert
Bijlmerdrie met het mooie rapport van de
inspectie.
We werken zeer intensief samen met onze
collega’s op Bijlmerdrie en zijn blij met hen
voor dit mooie resultaat.
De inspectie bezoekt Wereldwijs op maandag
30 mei.

We merken de laatste tijd dat er veel kinderen
zogeheten “Heelys” dragen.
Dit zijn ontzettend leuke schoenen met een
wieltje in de hak.
Toch hebben we liever niet dat kinderen deze
schoenen in de school dragen. We zien dat
leerlingen het namelijk moeilijk vinden om
rustig te blijven “lopen” in de gangen. Ook
ontstaan er soms gevaarlijke situaties. We
vragen de leerlingen deze Heelys dan ook uit
te doen bij binnenkomst. We vragen u, uw
kind een extra paar schoenen of slippers mee
te geven.
Uiteraard mogen de schoenen wel tijdens het
buitenspelen gedragen worden.

Themaweken en
zomerfeest : Kosteloos
Binnenkort starten de themaweken die
uitmonden in ons zomerfeest op

woensdag 22 juni
Noteer deze datum vast in uw agenda.
Het thema van dit jaar is KOSTELOOS / AFVAL .
Bij dit thema staat goed burgerschap centraal.
Wat kunnen we allemaal kosteloos doen en
maken?
Wat kun je gratis en voor niets doen voor een
ander en je omgeving?
Wat doen we met ons afval en kunnen we
daar ook kunst mee maken?

Groep 4 mag kiezen
De lessen instrumenten oriëntatie gaan weer
beginnen. Donderdag 26 mei mogen de
kinderen uit groep 4 muziekinstrumenten uit
proberen zodat zij goed kunnen gaan kiezen
welk instrument zij in het leerkorkest (vanaf
groep 5) gaan leren te bespelen.

Theoretisch Verkeersexamen groep 7 op
woensdag 1 juni

Heeft u ook nog leuke ideeën wat we met
afval kunnen maken en wilt u meehelpen laat
het de juf dan weten.

Amsterdam is verkeersonveilig voor jonge
verkeersdeelnemers. Verkeersplein
Amsterdam organiseert in opdracht van de
gemeente Amsterdam daarom als enige
gemeente in Nederland een eigen Theoretisch
Verkeersexamen voor groep 7 afgestemd op
het drukke stadsverkeer.

Ons zomerfeest is dit jaar anders dan andere
jaren. We hebben een ruilmarkt. U kunt uw
spullen komen ruilen of tegen een
wederdienst ruilen. Bijvoorbeeld een keertje
komen voorlezen of over uw beroep komen
vertellen in de klas.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen
alle Amsterdamse scholen een uitnodiging
voor het Theoretisch Verkeersexamen. De
school geeft de verkeerslessen, Verkeersplein
Amsterdam zorgt voor aanvullend
lesmateriaal en bereidt inhoudelijk het
verkeersexamen voor. Ervaren examinatoren

We gaan het allemaal ontdekken de komende
tijd!

gaan naar de scholen toe om het
verkeersexamen af te nemen.
Het één uur durende Theoretisch
Verkeersexamen test de kennis van
verkeersborden en verkeersregels, in het
bijzonder voor voetgangers en fietsers. Het
geeft een goede indicatie van het
kennisniveau van de leerlingen in groep 7 en
helpt hen bij het verbeteren van hun
verkeersgedrag. Het examen bestaat uit een
schriftelijk (klassikaal) gedeelte dat door
middel van een fotopresentatie wordt
afgenomen.

Gratis Codestarter event
in NEMO!
Op zaterdag 2 juli vindt voor de tweede keer
het Codestarter event plaats. Ervaar in NEMO
Science Museum hoe spannend en uitdagend
programmeren is!

Geslaagde leerlingen ontvangen een diploma.
Leerlingen kunnen oefenen voor het
examen met drie verkeersexamenspellen:
www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamen
spel
www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamen
spel/voorrang
www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamen
spel/dodehoek

In een uitgebreid programma met
uiteenlopende workshops ontdek je meer
over programmeren en alles wat daarmee te
maken heeft. Leer achter de computer alles
over coderen of ga analoog aan de slag, jij mag
kiezen!
Vanaf 30 mei vind je op
http://www.codestarter.nl/projects/109
de inschrijflink om je gratis in te schrijven. Je
kan zelf kiezen voor welke workshops jij je wil
inschrijven.

De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk
dat de Amsterdamse scholen kosteloos aan
het Theoretisch Verkeersexamen kunnen
deelnemen.

Wijziging gymdagen GROEP 1 en 2
Vanaf deze maand heeft groep 1 en 2 op
maandag en op vrijdag gymles van juf
Annelieke.
Wilt u eraan denken om op deze dagen
gymkleren en/of gymschoenen mee te geven.

Afsluiting thema water
Afgelopen weken hebben groep 1 en 2 met
het thema water gewerkt. Heeft u onze echte
duikboot al bewonderd!
Donderdagmiddag 9 juni willen we samen met
de Drie Bijtjes het thema water afsluiten.
Ouders zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom
om in de speelzaal te komen kijken naar de
kinderen.

Zomerlezen met de
VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden
kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en
dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek. In de app staat een ruime
selectie van digitale kinderboeken (e-books).
Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks
te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg
te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de
app op uw tablet of smartphone te zetten en
de e‐books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen.
Laat de zomer maar komen!
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van
1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App
Store of Google Play Store.
Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl

