Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

18 mei 2015

Belangrijke data

Datum

Onderwerp

Do 21-5 ‘15
Vrij 22-5 ‘15
Ma 25-5 ‘15

Groep 7/8 naar Artis
Schoolfotograaf
Tweede Pinksterdagalle leerlingen zijn vrij
Studiedag alle leerlingen zijn vrij

Di 26-5 ‘15

Koningsspelen De Koningsspelen werden op de
vrijdag voor de meivakantie gehouden. Het was
een groot succes! We willen alle ouders die deze
dag geholpen hebben, hartelijk danken!

Groep ½ groeit De afgelopen maanden zijn er in
groep ½ veel nieuwe leerlingen ingestroomt. Hier
zijn wij als school natuurlijk erg blij mee. Omdat we
alle kleuters voldoende aandacht en aanbod willen
geven, hebben we ervoor gekozen om de groep in
de ochtend op te splitsen. De oudste kleuters
zullen onder begeleiding van juf Deborah en juf
Jacqueline onderwijs krijgen in het nieuwe
kleuterlokaal, naast groep 3. Ook zullen enkele
leerlingen regelmatig in de middag groep 3
bezoeken. De ouders van groep ½ krijgen hier
binnenkort een aparte brief over.

Boekenruilmark Woensdag 22 april stond een
tweede boekenruilmarkt gepland. De aula stond
weer behoorlijk vol. Er was dus keuze genoeg. Dit
keer hadden niet alle kinderen een boek mee om
te ruilen. Sommige leerlingen waren het vergeten,
anderen hadden de behoefte niet om eigen
boeken om te ruilen. Hoe dan ook- de kinderen die
wel een eigen boek geruild hebben, zijn blij naar
huis gegaan deze dag.

Vrijdag schoolfotograaf Komende vrijdag is de
schoolfotograaf op school! Trek vooral je mooiste
outfit aan.

Themabijeenkomst: zorg goed voor jezelf!
Het gebeurt regelmatig dat ouders, en vooral
moeders, al hun tijd en energie opofferen voor de
kinderen. Daarmee doet de ouder zichzelf en zijn
kinderen tekort. Het is makkelijker om geduldig,
consequent en beschikbaar voor het kind te zijn als
aan de behoeften van de ouder wordt voldaan.
Tijdens deze bijeenkomst leer je wat goed voor je
zelf zorgen is en krijg je tips over hoe je dat kan
doen.
Wanneer: woensdag 20 mei van 08.45-09.45 uur
Waar: in de ouderkamer Wereldwijs

Schoolkamp groep 7/8 Maandag 15 t/m
woensdag 17 jun 2015 gaan de kinderen uit groep
7/8 op schoolkamp. We zijn momenteel druk bezig
om dit kamp tot in de puntjes te regelen. Naast het
huren van een locatie, zal er vervoer gezorgd
moeten worden. Ook is juf Artie druk bezig om een
programma te schrijven voor deze week.
Het is voor school belangrijk om te weten of het
kamp door gaat. Dit is afhankelijk van het aantal
betalende ouders. Wij willen daarom graag voor
vrijdag 22 mei aanstaande van iedere leerling
€60,- ontvangen. Betaalt u komende vrijdag niet,
dan zal uw kind helaas niet mee gaan op kamp.
Mocht vrijdagmiddag blijken dat we te weinig
betalingen binnen hebben, dan kan het zijn dat we
het kamp dit jaar niet door laten gaan. Ouders die
wel betaald hebben, krijgen uiteraard hun geld
terug.

