Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

01 juni 2015

Belangrijke data

Datum

Onderwerp

Di 2-6-2015 om 13:15u
Woe 3-6-2015 om 19:00u

Kijkles groep 3 en 4
Info avond – nieuwe
schooltijden en Kidsmix
food
Themabijeenkomst stress
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7/8

Woe 10-6-2015
Vrij 12-6-2015
Ma 15 t/m 17-6- 2015

Vijf gelijke dagen naar school na de
zomervakantie! De oudergeleding van de MR
(OMR) heeft ingestemd met het voorstel zoals dat
bij de ouderraadpleging in april aan u is
voorgelegd. Alle voor- en nadelen zijn op een rijtje
gezet en zorgvuldig afgewogen. Dat betekent dat
na deze zomervakantie (2015) de schooltijden gaan
wijzigen.
Op alle dagen beginnen we net als nu om 8.30
(inloop vanaf 8.15) en eindigen we om 14.00 uur.
Dus ook op woensdag!
De overblijf wordt door de leerkrachten verzorgd.
Het contract met Smallsteps is opgezegd.
Tussen 14.00 en 15.00 kunt u eventueel gebruik
maken van het aanbod van kidsmixfood in
basisschool Wereldwijs. Dat hoeft niet. Het is een
mogelijkheid.
Op woensdagavond 3 juni 19.00-20.30 is er een
gezamenlijke informatieavond over het vijf gelijke
dagenrooster en het aanbod van kidsmixfood. U
kunt zich dan ook al aanmelden/inschrijven bij
kidsmixfood.
Mochten er na deze info-avond nog persoonlijke
vragen zijn dan zijn wij natuurlijk bereid om het
gesprek verder te voeren.
Mochten ouders vragen hebben over de beslissing
van de OMR dan kunnen zij hierover terecht bij de
directie. Ook zijn de ouders van de MR altijd
bereid om een toelichting te geven.

Woensdag 10 juni 2015: Themabijeenkomst
"Stress" Deze themabijeenkomst wordt verzorgd
door Punt P en is speciaal voor Ghanese ouders
van Bijlmerdrie en Wereldwijs. U krijgt deze
bijeenkomst informatie over wat u mogelijk stress
geeft, hoe u hiermee om kunt gaan, wat u voor
uzelf kunt doen en hoe u hulp kunnen vragen.
Voertaal van de bijeenkomst is Ghanees/Engels.

Schoolkamp groep 7/8 In de vorige nieuwsbrief
heeft u onze dringende oproep gelezen. Gelukkig
kunnen we u mededelen dat voldoende ouders
betaald hebben en het kamp voor de leerlingen die
betaald hebben in groep 7/8 toch door zal gaan.
Helaas heeft nog niet iedere ouder betaald. Deze
week zal juf Artie contact met u opnemen om te
bekijken of uw kind wel of niet mee kan op kamp.
Leerlingen die niet betalen zullen die week
opgevangen worden op school en krijgen een
regulier programma aangeboden in een andere
groep.

Begeleiding ouders gevraagd Deze maand
vinden er een bezoekje aan Artis en een
schoolreisje plaats in groep 1 t/m 6. Wij zoeken
nog ouders die deze uitjes willen begeleiden. U
kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Afsluiting thema “de pizzeria” Vorige week
vrijdag heeft groep ½ het thema “de pizzeria”
feestelijk afgesloten door gezamenlijk echte pizza’s
te bakken. Alle leerlingen hebben een eigen pizza
gebakken en uiteraard opgegeten. Ook hebben ze
het volgende liedje nog eens gezongen.
(Vraag er eens naar thuis…..)
Ik ben een pizzabakker, de beste van het land. Ik
bak de hele dag in mijn pizzarestaurant.
Kom maar snel een langs en neem je vrienden mee.
Je zal het zelf wel proeven, mijn pizza's zijn oké!

Bibliotheekbezoek groep 7/8

De maand mei
zat vol leuke
activiteiten voor
de kinderen !

Bliksemstage groep 7/8

Dagje Atis groep 7/8

Pizza’s bakken in groep 1/2
Dagje Artis groep 7/8

