Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

4 juli 2016
Zoals u kunt zien zullen we volgend jaar een
combinatieklas 4/5 en 5/6 hebben. Ouders uit deze
groepen ontvangen nog een aparte brief met de
indeling van de leerlingen.

Belangrijke data
Dag
Di

Datum
05-07

Woe

06-07

Vrij

08-07

Ma
Di
Woe
Vrij
Ma

11-07
12-07
13-07
15-07
28-08

Activiteit
Grp 5 zwemmen
Rapport gesprekken
Grp 5 en 6 naar Artis
Rapport gesprekken
Grp 3 en 4 naar Artis
Grp 5 en 6 Schooltuinen
Juf Baukje gaat trouwen
Trouwfeest juf Baukje
Musical groep 7 en 8
Boekenruilmarkt
Zomervakantie vanaf 12.00 uur
Om 8.25 uur weer naar school

Ook is het u vast opgevallen dat juf Martine, juf
Jacqueline en Juf Ouafa niet meer op het overzicht
staan. Juf Martine zal volgend jaar de leerkracht
van groep 4 op Wereldwijs worden en juf Ouafa
en juf Annelieke gaan volgend schooljaar een
andere uitdaging aan. Juf Jacqueline gaat na de
zomervakantie met pensioen.
Samen met de kinderen zullen wij op vrijdag 15 juli
afscheid nemen van de juffen.
Na de zomervakantie zal juf Freke voor groep 1 / 2
staan. Zij heeft de zwangerschapsvervanging van
juf Martine vervult in de periode oktober t/m
februari. Voor een hoop kinderen nog een bekende
juf dus.

Beste ouders/ verzorgers.
Over een paar weken ronden we dit schooljaar af
en mag iedereen van een welverdiende
zomervakantie genieten. We zwaaien onze groep 8
leerlingen uit naar het Voortgezet onderwijs en
hopen alle andere kinderen weer uitgerust te
mogen ontvangen op maandag 28 augustus 2016.
Iedereen is vast heel benieuwd hoe de groepen
worden ingedeeld en welke leerkracht voor welke
groep zal staan in het nieuwe schooljaar.
Hieronder vindt u een overzicht van alle groepen:
Grp

ma

di

wo

do

vrij

1/2

Juf Freke

Juf Freke

Juf Freke

Juf Freke

Juf Freke

3

Juf Sandra

Juf Sandra

Juf Sandra

Juf Sandra

Juf Sandra

4/5

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

5/6

Juf Baukje
LIO juf Kim

Juf Baukje
LIO juf Kim

Juf Baukje

Juf Baukje

Juf Baukje

7/8

Juf Deborah

Juf Deborah

Juf Deborah

Juf Deborah

Juf Saskia

Juf Sandra is nieuw op de Bijlmerdrie. Zij komt van
collega-school de Rozemarn in de H-buurt. Ze is
een ervaren leerkracht en kijkt er heel erg naar uit
om ons team te komen versterken.
Ook juf Saskia kennen de kinderen van de
Bijlmerdrie nog niet. Het team kent haar al wel. Ze
werkt namelijk al een aantal jaar op basisschool
Wereldwijs.
Tot slot, in groep 5/6 zal juf Kim haar eindstage
lopen. Dit wordt LIO (leraar in opleiding)
genoemd.
We zullen onze nieuwe collega’s vragen zich in de
volgende nieuwsbrief even voor te stellen.

Vakanties en vrije dagen 2016-2017
U ontvangt hierbij een overzicht van alle studie- en
vrije dagen voor het nieuwe schooljaar 2016-2017
voor de leerlingen. Bewaart u dit dus goed

Studie tweedaagse
Herfstvakantie
5 december
vrije middag
23 december vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie en
studieweek
Paasdagen
Meivakantie en
studieweek
Hemelvaart/studiedag
Pinksterdag/studiedag
Studiedag
(calamiteiten dag)
21 juli vrije middag
Zomervakantie

Van
tot en met
29-09-16
30-09-16
17-10-16
21-10-16
05-12-16 vanaf 12.00
23-12-16 vanaf 12.00 uur
26-12-16
20-02-17

06-01-17
03-03-17

14-04-17
24-04-17

17-04-17
05-05-17

25-05-17
26-05-17
05-06-17
06-06-17
07-07-17 (onder voorbehoud)
21-07-17 vanaf 12.00 uur
22-07-17
03-09-17

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 4 juli
Rapport mee naar huis
Op Dinsdag 5 juli en woensdag 6 juli zijn de
oudergesprekken
Neem het rapport aub mee naar het gesprek.

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

Woensdag 13 juli
Boekenruilmarkt op de
Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat
gebeurt op school, tijdens vrije leesmomenten.
De leerlingen lenen tijdens de vrije
leesmomenten een boek uit de
schoolbibliotheek. 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 13 juli 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
13e een nieuw boek van de ruilmarkt
uitkiezen.
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
13e te komen helpen om de boekenruilmarkt
op te bouwen en te begeleiden, dan kunt u
zich opgeven bij juf José.

Juf Baukje gaat trouwen
Vrijdag 8 juli gaat Juf Baukje met Harmen trouwen
in Lemmer. Op maandag 11 juli gaan we deze
bijzondere gebeurtenis op school vieren.

Afsluiting themaweken
kosteloos
Het thema kosteloos
hebben we op
spectaculaire wijze
afgesloten op woensdag
22 juni. Om 10.30 uur
kregen we de afvalshow
van Ronald McDonald te
zien. En iedereen

Het schommelde en draaiende schip was bij
de kinderen een groot succes. Hoewel juf
Martine wel iedere keer mee moest!
Groep 5 tot en met 8 zijn met schoolreis naar
het eiland Texel geweest.

deed mee!

Vanaf 13.00 uur konden de ouders de
knutselwerkjes bewonderen en aan verschillende
workshops meedoen. Ook de ruilbeurs was een

groot succes.

Het feest begon al in de bus op weg naar de
boot. De boottocht was heel spannend. De
boot was heel chique van binnen. En er waren
eetwinkeltje. Het leek net een varend hotel.

Vrijdag 24 juni schoolreisje
Vrijdag 24 juni is groep 1 tot en met 4 op
schoolreis naar Koningin Juliana Toren
geweest. Jul en haar Julia stonden al op hun te
wachten.

De klimtoren was heel groot, maar best wel
een beetje eng! Er waren twee verdiepingen.

Rembrandthuis

Met de
hoverboard
door de school.

Juf Marit had
een quiz
gemaakt.
Donderdag 30 juni is groep 5 tot en 8 naar het
rembrandthuis geweest. Het rembrandthuis is een
monumentaal pand in het hartje van Amsterdam,
Rembrandt heeft daar tussen 1639 en
1658 gewoond en gewerkt.
We hebben daar een rondleiding gekregen en de
schetsen van Rembrandt bekeken. Tijdens een
workshop hebben we geleerd hoe Rembrandt zijn
geëtste zelfportretten heeft gemaakt.

SLAAPFEEST Groep 7 en 8
Dit jaar zijn groep 7 en 8 niet op schoolkamp
gegaan maar hebben ze op 30 juni op school
geslapen. Het was één groot feest!
Met z’n allen op
school eten,
verstoppertje
spelen.

En in bed
hebben ze met
z’n allen een
film gekeken.
Een aantal
kinderen vielen
tijdens de film
al in slaap!

’s Morgens gingen juf Deborah, Juf Martine en juf
Baukje met pannen en deksels de kinderen wakker
maken.
Uitslapen was er niet bij want om 8.30 moesten ze
weer in de klas zitten!

