Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

23 maart 2015

Belangrijke data

Datum

Onderwerp

Ma 23-3-2015
Woe 25-3-2015

MR vergadering
Koffie ochtend met ouders
“andere schooltijden”
Grote rekendag groep 1 t/m 8

Vrij 27-3-2015
Ma 30-3-2015
Wo 1-4-2015
Do 2-4-2015

Kunstschooldag groep 7/8
Groep 7/8 bezoekt de OBA
Paasontbijt voor alle kinderen
Studiedag –alle leerlingen vrij

Bieb bezoek groep ½ Dinsdag 10 maart is groep
1 /2 naar de bibliotheek geweest. We hebben daar
naar een heel grappig verhaal geluisterd:
100 nachtjes slapen.
Wachten op je verjaardag duurt lang. Nog honderd
nachtjes?
Dan maakt Dorus zelf wel een feestje! En mama
heeft gezegd dat ze lekker mag gaan knippen...
Overal ziet Dorus mooie lapjes. Knip knip, stukje uit
het tafelkleed.
Knip knip in de jurk aan de waslijn.
Knip knip knip door de hele stad...
Daarna hebben we zelf ook nog geknutseld. Het
verhaal van Dorus kunt u ook vinden op:

Wist u dat de openbare bibliotheek in de
Amsterdamse Poort allerlei leuke activiteiten
organiseert voor kinderen en ouders? Er wordt
bijvoorbeeld elke woensdagmiddag een verhaal
voorgelezen en een knutselactiviteit
georganiseerd. Als je lid wordt van de bieb ( voor
kinderen gratis) is de toegang helemaal gratis.Hou
de site van de bieb in de gaten: www.oba.nl
Presentatie Verteltassen In de vorige nieuwsbrief
heeft u de aankondiging van de presentatiemiddag
kunnen lezen. Hieronder ziet
u foto’s van een geslaagde
bijeenkomst waarop
verschillende verteltassen
tentoongesteld werden.

https://www.youtube.com/watch?v=7LKaKf8NIcQ

De Koningsspelen komen er aan op 24 april!
We hebben tijdens de Koningsspelen begeleiders
nodig bij diverse onderdelen zoals voetbal,
touwtrekken, sjoelen, schminken en nog heel veel
meer. Deze sportieve, oranje gekleurde dag kan
niet plaatsvinden zonder uw hulp, dus schrijf u aub
nog in als begeleider.

Uitnodiging Koffieochtend “Andere
schooltijden” In de vorige nieuwsbrief hebben we
u al geïnformeerd over een mogelijke wijziging in
onderwijstijden. De aanleiding hiervoor is de
invoering van een nieuwe CAO voor
onderwijspersoneel. Afgelopen studiedag op 20
februari is deze nieuwe CAO uitvoerig met het
team besproken. In dit overleg hebben de teams
van Bijlmerdrie en Wereldwijs aangegeven een
groot voorstander te zijn van vijf gelijke dagen met
een continurooster (de overblijf verzorgen wij dan
zelf!). De lestijden zullen dan van 8.30 tot 14.00
zijn op alle dagen (dus ook op woensdag) met een
half uur pauze voor de kinderen. Ook basisschool
Samenspel, onze brede schoolpartner, heeft
aangegeven dit te willen gaan doen.
Wij willen heel graag met ouders om de tafel gaan
zitten om te horen wat u hiervan vindt, welke
kansen en moeilijkheden u ziet. Daarom willen we
een koffieochtend organiseren om met u in
gesprek te gaan.

Koffie ochtend “Andere schooltijden”
woensdag 25 maart om 09:00 uur
Ouderkamer Bijlmerdrie

Knutselspullen gevraagd Voor de
handvaardigheidslessen kunnen wij heel goed
allerlei spulletjes gebruiken. Wij zijn voornamelijk
op zoek naar:





Lege wc-rollen, keukenrollen
Eierdozen
Kleine lege potjes
(bijvoorbeeld van babyvoeding)
Allerlei restjes inpakpapier

Gezonde traktatie Sem Wind uit groep 1 / 2 werd
afgelopen week 5 jaar en heeft ons allemaal
getrakteerd op een heel leuk mandarijnenhoofdje!
Super gezond en
erg leuk!De juffen
en meesters
kregen allemaal
een prachtige
narcis. Dank je wel
Sem!

Grote rekendag Het is bijna zo ver: de 13de
Grote Rekendag vindt plaats op woensdag
25 maart. Het thema is Meetkunde uit de kunst in
de klas. De kinderen kruipen, ieder op zijn eigen
niveau, in de huid van de kunstenaar. Ze maken
meetkundekunst. Meetkundekunst is kunst die van
de maker tal van meetkundige activiteiten vraagt.
Een verrassende combinatie.
Dat zien we bijvoorbeeld bij
de voorbereidingsopdracht
rond het maken van een
meetkunde selfy. Een
meetkunde selfy is een selfy
waarin er iets aan de hand is
met de meetkunde. Denk
daarbij aan een foto, waarop
je de maan vasthoudt. Deze
13e editie van de Grote
Rekendag belooft daarmee
weer een inspirerende dag te worden!
In de volgende nieuwsbrief zullen we u de foto van
ons school kunstwerk laten zien. Wat dat precies
gaat worden, blijft nog even geheim.

Paasontbijt op woensdag 1 april
Volgende week woensdag gaan we gezellig met
z’n allen op school ontbijten. De kinderen kunnen
dus zonder ontbijt naar school komen.

