Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

22 september 2014

Belangrijke data
datum
24-9
25-9
1-10
2-10
10-10

activiteit
Schoolvoetbal
Ouderinformatieavond
Start Kinderboekenweek
Ouders lezen voor aan groep 1,2,3
Start herfstvakantie tot en met 19-10

Ouderinformatieavond
We nodigen u van harte uit op onze ouderinformatieavond op donderdag 25 september
2014. Deze avond krijgt u van de leerkrachten te
horen wat er allemaal aan bod zal komen dit
schooljaar. U zult antwoord krijgen op de vragen:
Welke leerstof krijgt mijn kind dit jaar
aangeboden? Welke activiteiten staan er op het
programma? Op welke manier kan ik als ouder
thuis bijdragen aan de (school) ontwikkeling van
mijn kind? Uiteraard is er ook voldoende tijd voor
alle andere vragen die u wilt stellen.
We ontvangen u om 18:30 uur met koffie en thee.
De avond zal tot 20:00 uur duren.
De Vreedzame school
Wij zijn alweer begonnen met blok twee van de
Vreedzame school. Het onderwerp van dit blok is:
het zelf kunnen oplossen van ruzies. Wij leren de
kinderen om dit op een goede manier te doen. We
bespreken het volgende met de kinderen:
Samen leerlingen ervaren dat samenwerken een
positief effect kan hebben.
Ruzie leerlingen leren waaraan ze een ruzie
kunnen herkennen en hoe ze na een ruzie weer
rustig kunnen worden.
Goedmaken leerlingen leren hoe ze het na een
ruzie weer goed kunnen maken.

De los het op-kaart leerlingen leren hoe ze een
ruzie op kunnen lossen met behulp van een simpel
stappenplan.
Om de beurt leerlingen leren de strategie
<om de beurt>
Ik mag eerst  leerlingen leren een aanvullende
strategie op <om de beurt> waarin het lot beslist.

Samenwerken Groep 4/5 heeft afgelopen week
een slinger gemaakt!

Woensdag 1 start de Kinderboekenweek.
Aangezien de KBW 60 jaar bestaat is het thema dit
jaar Feest. We zullen tijdens de Kinderboekenweek
veel leesactiviteiten doen met de kinderen zoals;
boekpromotie, voorlezen en zelf verhalen
schrijven. Ook ontvangt ieder kind een zwerfboek.
Uw hulp en enthousiasme kunnen we eveneens
goed gebruiken. We zoeken namelijk ouders die
willen voorlezen in de groepen 1 tot en met 3.
En wel op donderdagochtend 2 oktober.
Aanmelden kan bij de ouderconsulent Fadoua
Zaitar: email: f.zaitar@swazoom.nl

Tijdens de KBW ontvangt u in de boekwinkel een
kinderboekenweekgeschenk bij besteding van
minimaal €10,-

leerkrachten (en ouders samen) te kijken welke
hulp past en waar die te vinden is.
Ouders en ib-er worden altijd op de hoogte
gebracht dat er samenwerking is met smw.
Net als voor de
zomervakantie ben ik
vanaf september vooral
op vrijdagen op school
van 9.45u tot 12.15u.
Een paar keer ben ik er
op een andere dag en
tijd.
Mobiel: 06-316 315 85

tvoortman@hetabc.nl

Hierbij ontvangt u een schema van mijn
aanwezigheid in de periode tot de kerstvakantie.
Op deze momenten kunt u me rechtstreeks
opzoeken of naar me vragen. Anders kunt u me
ook bellen of mailen.
Tot ziens! Groeten van Thirza Voortman
Meer informatie vindt u via
www.kinderboekenweek.nl

Nieuws van de schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders, leerlingen en teamleden,
Ook dit schooljaar kom ik weer wekelijks op school,
om vragen van ouders, kinderen en leerkrachten te
kunnen beantwoorden of een afspraak daarvoor te
maken. U kunt mij bijvoorbeeld inschakelen:
- als uw kind moeilijk gedrag heeft of bij andere
zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling
- als er problemen thuis zijn (problemen van
ouders/verzorgers, geldproblemen,
migratieproblemen, relatieproblemen, etc.)
- voor hulp vanuit Jeugdsport-/cultuurfonds voor
naschoolse activiteiten van uw kind.
Om u en uw kind te helpen voer ik één of
meerdere gesprekken en leg -desgewenst- contact
met een andere hulpverlener.
Ook leerkrachten en de intern begeleiders kunnen
hulp van smw betrekken; om met u als

Week 36 vrijdag 5 sept.

9.45u-12.15u

Week 37 vrijdag 12 sept.

9.45u-12.15u

Week 38 vrijdag 19 sept.

9.45-12.15u

Week 39 donderdag 25 sept.

13.30u-15u

Week 41 vrijdag 10 okt.

9.45u-12.15u

-----------------------herfstvakantie----------------------Week 43 vrijdag 24 okt.

9.45u-12.15u

Week 44 vrijdag 31 okt.

9.45u-12.15u

Week 45 vrijdag 7 nov.

9.45u-12.15u

Week 46 donderdag 13 nov.

13.30u-15u

Week 47 dinsdag 18 nov.

10-12.45u

Week 48 vrijdag 28 nov.

9.45-12.15u

Week 50 vrijdag 12 dec.

9.45-12.15u

Themabijeenkomsten “interactief voorlezen”
Dinsdag 30 september organiseert Fadoua een
bijeenkomst over: “interactief voorlezen”
in deze workshop leert u hoe u op een leuke
manier kunnen voorlezen aan uw kinderen. Deze
workshop is heel leuk om te volgen als u
donderdag 2 oktober op school wilt komen
voorlezen!
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig en we besteden deze
onder andere aan de buskaart voor het
bibliotheekbezoek, sinterklaasviering (wat te
eten en te drinken, een cadeautje enz.),
kerstviering, Artisbezoek, afscheidscadeau voor
schoolverlaters, bloemetje voor de kinderen die
een zwemdiploma halen en extra buskosten bij
een excursie.
Ouderbijdrage
Schoolreis gr 1t/m 6
Schoolkamp gr 7/8

€20 per kind
€ 30 per kind
€105,- per kind

Als de ouderbijdrage of het schoolreisgeld niet
betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de
geplande activiteit. Uw kind wordt dan op school
opgevangen. We hebben een spaarsysteem voor
de ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
U kunt de ouderbijdrage contant betalen bij de
administratie of bij de directie. U krijgt dan een
kwitantie die u goed moet bewaren, want dit is het
bewijs dat u betaald heeft.
Als u het gemakkelijker vindt om het geld over te
maken, kan dat op banknummer 662306449
t.n.v. Stichting Sirius inz Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en “ouderbijdrage”
vermeldt.
Scholierenvergoeding
Schoolgaande kinderen kosten veel geld. De
gemeente geeft vergoedingen aan ouders van
kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen. De
volgende kosten worden vergoed: schoolkosten,
sportieve activiteiten, reiskosten enz. Denkt u in
aanmerking te komen? Kijk op
www.dwi.amsterdam.nl of vraag hulp aan de
Schoolmaatschappelijk Werkster.

.

