Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

7 juni 2016

uur : 8:30-9:00 uur Koffie en thee.
Aanvang cursus: 9:00-10:00 uur in de
Ouderkamer te Bijlmerdrie

Belangrijke data
Dag
Woe

Datum
08-06

Activiteit
Grp 8 Praktijk verkeersexamen

Do

09-06

Grp 1 en 2 afsluiting thema water
8.30 uur Ouderbijeenkomst
Ouders en school

Woe

15-06

Vrij

10-06

Do

16-06

Woe

Do
Vrij

22-06

23-06
24-06

Studiedag leerlingen zijn vrij
Er zijn geen Naschoolse activiteiten.
e
08.30 uur 1 Oudercursus Plezier in
taal met je kind
Grp
7 en
8 naar ArtisBijlmerdrie.
Waar:
ouderkamer
Grp 4 schoolfotograaf
G uur Themabijeenkomst
8.30
Kosteloos materiaal
Concert leerorkest
e

8.30 uur 2 Oudercursus Plezier in
taal
met jethema
kind kosteloos
Afsluiting
Zomerfeest
Grp 7 en 8 Bliksemstage
Schoolreisje

Ouderbijeenkomst: Ouders en school:
donderdag 9 juni om 8:30-9:30 uur in de
Ouderkamer te Bijlmerdrie
Gedurende de bijeenkomst krijgen ouders
informatie over hun rol in schoolloopbaan van
hun kinderen. Er wordt stil gestaan bij wat
ouders kunnen doen om hun kinderen te
motiveren en hoe zij om kunnen gaan met
moeilijk gedrag van hun kinderen op school en
thuis.

Oudercursus “Taalstimulering: Plezier in
taal met je kind”: woensdag 15 juni en
woensdag 22 juni 2016. Tijd: 8:30-10:00

Tijdens de cursus leren ouders hoe ze de
taalontwikkeling van hun kind kunnen
stimuleren op een manier die past bij de
werkwijze van de school en de voorschool.
Ook krijgen ouders inzicht in hoe ze de
woordenschat van hun kinderen kunnen
vergroten. Ouders leren hoe ze vragen kunnen
stellen en hoe ze feedback kunnen geven om
de taal van hun kinderen te vergroten.
Aan het eind van de cursus krijgen de ouders
een certificaat.

Vve themabijeenkomst: Kosteloos
materiaal: donderdag 16 Juni om 8:30 uur
in Ouderkamer te Bijlmerdrie
In de bijeenkomst krijgen ouders informatie
over het thema Kosteloos materiaal. 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.

Themaweken kosteloos
en zomerfeest op
woensdag 22 juni
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige
nieuwsbrief is het thema van dit jaar KOSTELOOS.
Daarom zijn we dus ook op zoek naar kosteloos
materiaal. Hierbij kunt u denken aan:




Kroonkurken
Lipjes van blikjes
Pringles kokers












Doppen
Kurken
Lappen stof
Wc-rollen/ eierdozen/ lege pakjes
drinken/ andere doosjes van karton
Glazen potten
Blikken
Kranten/ folders/ tijdschriften
Pizzadozen
Rietjes
knopen

Je kunt deze spullen schoon inleveren bij de
verzamelplekken bij de hoofdingang .
Daarnaast zou het super leuk zijn als er wat
ouders/ verzorgers/ ooms/ tantes/ opa’s of oma’s
zijn die kosteloos iets willen komen vertellen over
vrijwilligerswerk of een leuke workshop zouden
willen geven in (een van) de klassen of tijdens het
zomerfeest zelf! Je kunt bijvoorbeeld de kinderen
iets leren waar jij goed in bent, iets met ze
knutselen van kosteloos materiaal, muziek maken
met het lichaam of spullen om je heen, voorlezen,
verhalen/ gedichten schrijven, je kunt het zo gek
niet bedenken of het past binnen het thema! Op
deze manier willen we kinderen laten zien hoe
makkelijk en leuk het is om kosteloos iets voor een
ander te doen. Je kunt je opgeven bij de leerkracht

Verkeersplein
Amsterdam

Praktisch
Verkeersexamen
(fietsvaardigheid)
Leerlingen die geslaagd zijn voor hun
Theoretisch Verkeersexamen
kunnen deelnemen aan het Praktisch
Verkeersexamen. Dit vindt plaats op
woensdag 8 juni op een examenparcours in
Amsterdam Zuidoost. Leerlingen laten tijdens
dit examen zien dat zij zich nu veilig in het
drukke Amsterdamse verkeer kunnen
begeven. Langs het parcours worden de
prestaties van de leerlingen beoordeeld.

De kinderen leggen het Praktisch
Verkeersexamen af op een fiets. Het
Verkeersplein Amsterdam stelt een fiets
beschikbaar. Ook is busvervoer van en naar
het examenparcours geregeld.
Leerlingen fietsen de examenroute
individueel, waarbij op verschillende
controleposten hulpouders staan om de
leerlingen te beoordelen. Leerlingen die
slagen voor hun verkeersexamen ontvangen
een diploma.

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.

Tijd voor Wereld Express
Maandag 30 mei gingen wij met groep 7 en 8
naar Wereld Express die bij de Bonte Kraai
stond. We gingen in een grote wagen. We
moesten leuke
opdrachten doen.
Die opdrachten
gingen over de
tweede
wereldoorlog. Bij
een van de
opdrachten moest
je met een spiegel
werken. Het was
een spiegel met
open strepen erin,
je moest tegenover
elkaar staan…. Zag
degene die tegenover jou staat hetzelfde?
Toen we alle vragen hadden beantwoordt
kregen we een snoephartje van de meester.
Lubna, Richenia en Mundi

BLIKSEMSTAGE
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van
één dagdeel voor leerlingen van de
basisschool van groep 7 en 8.
In kleine groepjes bezoeken de leerlingen een
bedrijf waar ze ook echt de handen uit de
mouwen mogen steken. Zo mocht een groep
naar de Albert Heijn en een andere groep
mocht naar de BNP Paribas Nederland.
Bij Albert Heijn mochten de leerlingen bij de
broodafdeling helpen, kregen ze informatie op
de groenteafdeling en moesten ze ook klanten
helpen bij de kassa. Bij de bank moesten de
leerlingen medewerkers van verschillende
afdelingen interviewen en hier een
presentatie van maken. Ook kregen ze een
rondleiding door de kantoortuinen van de
bank en mochten ze de kluis zien waar vroeger
echt geld opgeslagen was.
Op deze manier zien ze welke beroepen er
allemaal zijn en kunnen ze écht ervaren wat
het werk inhoudt. Doel is dat de
leerlingen beter in staat zijn een keuze te
maken voor een sector of vervolgopleiding.
Donderdag 23 juni gaan we weer twee
bedrijven bezoeken.

Met de scholierenvergoeding krijgt u extra
geld. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld
schoolreisjes, een fiets, bijles, de sportclub,
muzieklessen of ouderbijdrage.




Vraag dan ook geld voor de reiskosten. U kunt
€ 250 krijgen.
U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of
meer moet reizen.

Hoe krijgt u het geld?
Weten wij al dat u recht hebt op het geld? Dan
hebt u een formulier gekregen om de
scholierenvergoeding aan te vragen.
Hebt u geen formulier gekregen? Dan kunt u 3
dingen doen:




Scholierenvergoeding (voor
kinderen jonger dan 18 jaar)

Gaat uw kind naar de basisschool?
Dan krijgt u € 375.
Gaat uw kind naar het vmbo, havo,
vwo, mbo-bol of mbo-bbl?
Dan krijgt u € 499.
Moet uw kind reizen voor de
middelbare school?



Download het aanvraagformulier in pdf.
Print dit uit.
Bel ons op 020 252 6000. Dan sturen wij
u een formulier.
Ga naar een financieel spreekuur. Daar
helpen ze u met het aanvragen van de
Scholierenvergoeding.
Let op:

U kunt de scholierenvergoeding aanvragen tot
en met 31 mei 2017.
https://www.amsterdam.nl/werkinkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Er zijn 2 eisen:





Uw kind gaat naar de basisschool,
vmbo, havo, vwo of mbo-bol.
Of uw kind gaat naar het mbo-bbl. En
het doet een stage waarvoor het
geen geld krijgt.
U hebt een laag inkomen. En u hebt
weinig geld.

Wat is de scholierenvergoeding?

Schoolfotograaf
Helaas was juf Ellen
ziek toen de
schoolfotograaf kwam.
Vrijdag 10 juni komt de
schoolfotograaf voor
groep 4 langs om de
foto’s te maken.

