Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

Belangrijke data
Dag
Woe

Datum
22-06

Activiteit
Afsluiting thema kosteloos

20 juni 2016
Uiteraard houdt hij de directie en alle ouders op de
hoogte van de uitkomst van deze actie.
Atelca is dinsdagochtend 21 juni 2016 voor het
laatst op BijlmerDrie.

13.00 - 14.00 Zomerfeest
Do

23-06

Vrij
Di

24-06
28-06

Vrij
Ma
Di
Woe
Vrij

01-07
04-07
05-07
06-07
08-07

Grp 7 en 8 Bliksemstage
Grp 5 t/m 6 laatste les leerorkest
Grp 5 en 6 Schooltuinen
Grp 1 t/m 8 Schoolreisje
Grp 5 schoolzwemmen
Grp 3 en 4 muziekles
Grp 5 en 6 schooltuinen
Grp 7 en 8 EHBO les
Grp 5 zwemmen
Grp 5 en 6 naar Artis
Grp 3 en 4 naar Artis
Grp 5 en 6 Schooltuinen

Afscheid van Atelca Leito
Zoals u wellicht al heeft gehoord, neemt Atelca
Leito afscheid van Bijlmerdrie. Atelca is werkzaam
bij Swazoom en als ouderconsulent verbonden aan
zowel Wereldwijs als BijlmerDrie. In de tijd dat zij
werkzaam was, heeft ze Verteltassen met ouders
gemaakt, thema bijeenkomsten georganiseerd,
advies en begeleiding aan ouders geboden, en
vooral een band opgebouwd met ouders van
school. Wij vinden het dan ook heel spijtig dat we
haar gedag moeten zeggen. Een reorganisatie bij
Swazoom heeft ervoor gezorgd dat Atelca helaas
niet kon blijven.
Frank Remak, de vader van Franklin uit groep 4
heeft afgelopen maand actie gevoerd en
handtekeningen verzameld. Hij heeft inmiddels
een eerste gesprek met Swazoom gehad.

Themaweken kosteloos
en zomerfeest op
woensdag 22 juni
Zoals u in een aparte brief heeft kunnen lezen zijn
we de afgelopen weken bezig geweest met het
thema kosteloos.
We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan
met onze leerlingen over wat je allemaal kosteloos
voor een ander kunt doen. Iemand een
compliment geven, meehelpen als vrijwilliger,
iemand aan het lachen maken, spullen ruilen, een
schoonmaakactie in de wijk, …en ga zo maar
door. Zo heeft groep 7/8 haar hulp aangeboden
aan de verzorgflat Koornhorst. De kinderen hebben
koffie en thee geschonken. Koekjes uitgedeeld
gezellig een praatje gemaakt met de bewoners.

Ook onze boekenruilmarkt past goed in het thema
KOSTELOOS. Spulletjes met elkaar ruilen kost
namelijk niets. En toch heb je iets nieuws thuis.
Om het thema ook leuk aan te kleden zijn we druk
bezig met het maken van allerlei kunstwerken of
nieuwe spulletjes van kosteloos materiaal.
Materiaal dat normaal gesproken als afval
weggegooid zou worden. Groep 1 en 2 gaan een
iglo bouwen van lege melkkannen.
Tijdens ons zomerfeest willen we presenteren wat
we allemaal bedacht, gedaan en gemaakt hebben.
We hopen dat u allemaal komt kijken.

U bent deze dag tussen
13:00 en 14:00 uur van
harte welkom op school.
We zullen naast de presentaties in de klassen nog 2
ruilacties houden.
1.

2.

In ruil tegen een eigen gemaakt hapje of
gerecht kunt u 2 workshops volgen. Wij
zorgen voor drinken.
Leerlingen verzorgen deze workshops,
zoals; graffiti maken, workshop lachen,
nagels lakken etc.
U kunt zich al inschrijven in de aula.
In ruil tegen een leuke actie (een dansje,
een mop, een keertje de bieb komen
opruimen, een keertje voorlezen, een
liedje zingen, ramen lappen etc. mogen
ouders en kinderen iets komen uitzoeken
op onze ruilmarkt. Nadat u zich voor deze
actie heeft opgegeven, krijgt een bonnetje
om weer iets uit te kiezen.
Dit is dit jaar dus een nieuwe vorm voor
onze rommelmarkt. Er komt dus geen geld
aan bod.

De kinderen kunnen maandag, dinsdag en
woensdagochtend nog spullen voor de ruilmarkt
meenemen.

Leuk speelgoed van kosteloos materiaal!

BLIKSEMSTAGE
Donderdag 23 juni gaat groep 7 en 8 weer op
bliksemstage. Een Bliksemstage is een
bedrijfsbezoek van één dagdeel.
Dit keer gaan de leerlingen naar de Nederlandse
bank en naar het Stadsdeel Zuidoost. In kleine
groepjes bezoeken de leerlingen een bedrijf waar
ze ook echt de handen uit de mouwen mogen
steken. Bij de vorige bliksemstage mochten de
leerlingen ook helpen achter de kassa bij Albert
Heijn. 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. Uit onderzoek is gebleken dat
Bliksemstage bijdraagt aan het vormen van hun
beroepsbeeld en daarmee bij het maken van
sector- en studiekeuzes.

Vrijdag 24 juni schoolreisje
Vrijdag 24 juni gaat groep 1 tot en met 4 op
schoolreis naar Koningin Juliana Toren.
De bus vertrekt om 8.45 uur. Wilt u zorgen dat
uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is.
Wilt u zorgen dat uw kind fruit en voldoende
drinken meeneemt. In het pretpark krijgen de
kinderen een patatje en een ijsje aangeboden.
Laat uw kind geen waardevolle spullen
meenemen. Wilt u bij regenachtig weer
regenkleding meegeven en bij zonnig weer is
het noodzakelijk om zonnebrandcrème mee te
geven.
Wij verwachten dat de bus rond 16.00 uur
weer bij school aankomt.

Groep 5 tot en met 8 gaan die dag op
schoolreis naar het eiland Texel.
De bus vertrekt om 8.00 uur naar Den Helder.
Wilt u zorgen dat uw kind om 7.45 uur in de
klas aanwezig is.
Wilt u zorgen dat uw kind fruit, een
lunchpakket en voldoende drinken in een
rugzak meeneemt. Het is ook belangrijk dat
uw kind stevige wandelschoenen aan heeft.
Neemt u kind waardevolle spullen mee dan is
dit op eigen risico.
Bij zonnig weer is het belangrijk om
zonnebrandcrème mee te nemen. En bij
regenachtig weer is het handig om
regenkleding mee te nemen. Op de boot kan
het fris zijn neem ook een trui of vest mee.
De bus zal rond 18.30 uur weer bij school
aankomen.
Natuurlijk hopen wij dat het prachtig mooi
weer zal zijn. De kinderen zullen een
fantastische dag hebben!

Eerste Blik Op Eerste Hulp
Wist u dat elk jaar 140.000 kinderen na een
ongeval thuis op de Spoedeisende Hulp
belanden? Slechts 3% van alle Nederlanders
beschikt over een EHBO-certificaat.
Het is daarom noodzakelijk dat de
zelfredzaamheid onder kinderen wordt
vergroot.

Maandag 7 juli krijgen de leerlingen uit groep
7 en 8 EHBO voorlichting. Tijdens deze
voorlichting staan de wil om te helpen en het
kunnen helpen centraal. De voorlichting
bestaat uit drie delen:
1. Let op veiligheid
2. EHBO geef je zo
3. Wat te doen bij noodgevallen

Sport- en funtoer beweegt

