Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

20 april 2015

Belangrijke data

Datum

Onderwerp

Woe 22-4 ‘15

Boekenruilmarkt Bijlmerdrie
Spelletjesruilmarkt 3 Bijtjes
Koningsspelen
Meivakantie
Groep 4/5 naar Bijlmerweide
Hemelvaart en vrije dag
Groep 7/8 naar Artis
Schoolfotograaf

Vrij 24-4 ‘15
Ma 27-4 t/m vrij 8-5‘15
Di 12-5 ‘15
Do 14 & vrij 15-5 ‘15
Do 21-5 ‘15
Vrij 22-5 ‘15

Verteltassen GEZOCHT:
EEN HANDIGE OUDER DIE TWEE DEURTJES OP
EEN DOOS ZOU KUNNEN MONTEREN.
U KUNT ZICH MELDEN OP DE
DINSDAGOCHTEND BIJ DE VERTELTAS
COMMISSIE, TUSSEN 08:45-12:00 uur
Vriendelijke groeten, Atelca Leito

Voorlezen aan de school Deze week mochten
leerlingen uit groep 3 voorlezen aan de hele
school. Om de beurt lazen Elisa, Nanayaa en
Jedishairo een bladzijde voor. Franusha beeldde
het verhaal uit door verschillende voorwerpen in
de lucht te houden.

Koningsspelen- kom in het oranje De
voorbereidingen zijn in volle gang. Al heel veel
ouders hebben ingetekend voor hulp! Geweldig!
Dresscode: oranje kleding, sjaals, hoeden etc. Zin
om mee te oefenen met uw kind? Bekijk het lied
en de dans die bij de koningspelen hoort:
http://kvk.vara.nl/Detail.13377.0.html?&tx_ttnews
[tt_news]=133172
Let op: 24 april duurt de schooldag gewoon tot
15.00, dus de kinderen zijn niet eerder vrij die dag.

Boekenruilmarkt komende woensdag Al heel
veel kinderen hebben een boek ingeleverd bij juf
José. Deze boeken mogen dan komende woensdag
geruild worden voor een nieuw boek. Zijn er nog
kinderen die een boek willen ruilen? Lever de
beoeken dan voor morgenmiddag bij juf José in.

Spelletjes ruilmarkt van de 3 Bijtjes
Geïnspireerd door onze boekenruilmarkt en een
ouder die speelgoed wilde doneren, hebben de
leidsters van de 3 Bijtjes een spelletjes ruilmarkt
georganiseerd. De hele wijk is uitgenodigd om
speelgoed en spelletjes te komen ruilen in
buurtcentrum de Bonte Kraai. Speelgoed dat
overblijft zal worden gedoneerd aan de
voedselbank.

Schoolreisje Let op: op de kalender van de
schoolgids staat vermeld dat de woensdag na de
meivakantie op schoolreisje gaan. Dit is niet
correct. We gaan echter pas op vrijdag 12 juni.

Voor meer info kunt u bij de Voorschool leidsters
terecht.

Ouderbijdrage nog niet betaald? Het is nog
mogelijk om voor 12 mei a.s. de schoolbijdrage
over te maken naar:
NL36 INGB 000 7 9769 43 t.n.v. Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en schoolbijdrage”
vermeldt.
U kunt de schoolbijdrage ook contant betalen bij
José van Giesen. U krijgt dan een kwitantie die u
goed moet bewaren, want dit is het bewijs dat u
betaald heeft.

Het zou toch erg jammer zijn als uw kind niet mee
kan op schoolreisje

Eindtoets groep 8 Deze week is het zover. De
Eindtoets van groep 8 is van 21 t/m 23 april. Deze
is dit schooljaar voor het eerst van februari naar
april verplaatst. “De PO-Raad pleit al enkele jaren
voor een verplaatsing van het afnamemoment van
eindtoetsen naar later in het schooljaar. Hierdoor
wordt de beschikbare onderwijstijd maximaal
benut, worden zo recent mogelijke gegevens
overgedragen aan het voorgezet onderwijs en
komt het schooladvies centraal te staan bij de
toelating tot het voortgezet onderwijs. Met name
dit laatste punt vindt de PO-Raad van groot belang,
omdat dit recht doet aan het advies van de school
dat gebaseerd is op informatie die leerkrachten
gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen
hebben verzameld over hun mogelijkheden.
De minister heeft het advies van de PO-raad
opgevolgd en dit schooljaar wordt dat dus
gerealiseerd.”
We wensen groep 8 heel veel succes!

Cursus Taalstimulering voor ouders Dinsdag
Andere schooltijden? Vrijdag was de laatste dag
van de ouderraadpleging over de andere
schooltijden. U heeft hierover van het team, een
aparte oranje brief gekregen.
Wat gaat er nu verder gebeuren?
We inventariseren de reacties van ouders die de
brief hebben ingeleverd. De oudergeleding van de
MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het wijzigen
van de schooltijden en zij gaan proberen zo
spoedig mogelijk een besluit te nemen.
Deze beslissing is op basis van de
ouderraadpleging. Wij zullen u uiteraard
informeren zodra dit besluit genomen is.
Ook zal de school indien nodig in overleg gaan met
ouders die dat hebben aangegeven op het oranje
formulier.

21 april, begint in de Ouderkamer de oudercursus
"Taalstimulering" voor ouders van peuters en
kleuters. De cursus bestaat uit vier ochtenden op
21 april, 12 en 19 mei en 2 juni 2015. In deze
cursus komen de volgende thema's aan bod:
- tweetaligheid
- woordenschat uitbreiding
- contact met de leerkracht
- interactief voorlezen
- hoe kan je je kind voorbereiden op de Citotoets
Elk bijeenkomst is van 9:00 tot 10:00 uur.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat
"Taalstimulering".
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich inschrijven
bij de ouderconsulent Atelca Leito, op de dinsdag
of de donderdagochend, terplekke op
bovengenoemde data of via de leerkracht van
kleutergroep en pedagogische medewerkers van
de peuters.

