Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes

27 oktober 2014

Belangrijke data
datum
Woe 29-10
Ma 3-11
Di 4-11
Woe 4-11
Vrij 7-11

activiteit
Oudergesprekken middag
Studiedag alle leerlingen vrij
Oudergesprekken middag en avond
Open middag 3 Bijtjes
Nationaal Schoolontbijt

Oudergesprekken komende woensdagmiddag
29/10 en volgende week dinsdag 4/11
Als het goed is heeft iedere ouder inmiddels een
uitnodiging ontvangen van de leerkracht voor de
komende oudergesprekken. Tijdens deze
gesprekken willen we graag informatie uitwisselen
over de ontwikkeling van uw kind.
Mocht u geen datum en tijd hebben ontvangen,
neemt u dan nog even contact met de leerkracht
op?
Bijlmerdrie- Gezonde school
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
wij graag een gezonde school willen zijn.
Het gezond trakteren gaat al heel goed! De eerste
fruittraktaties zijn goed in de smaak gevallen!
De komende maand is de gezondheidsmaand van
Amsterdam Zuidoost. Tijdens deze weken wil het
stadsdeel kinderen en volwassenen zoveel
mogelijk laten inzien dat je heel veel kunt doen om
je gezondheid te verbeteren.
Zoals meer bewegen en gezond eten.
In dat kader zal er op 28 oktober, 4 november, 11
november en 18 november fruit worden bezorgd
op school.
Voor meer informatie over de gezondheidsweken
verwijzen wij u naar
https://www.facebook.com/ZuidoostGezond
en voor tips/ ideeën naar
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/amsterdams
e-aanpak/

Mag ik mij even voorstellen?
Hai iedereen!
Ik ben Keetie en ik sta het aankomend halfjaar elke
dinsdag als stagiair voor groep 3 samen met
juffrouw Ellen. Ik ben afgestudeerd master
International Development Studies en daarbinnen
gespecialiseerd in internationale kinderrechten.
Vervolgens heb ik anderhalf jaar gewerkt in een
jeugd kinderparticipatie organisatie die opkomt
voor de rechten van kinderen. Zoals jullie kunnen
zien heb ik altijd veel interesse gehad in het
verzekeren van het welzijn van kinderen. Vandaar
dat ik recentelijk de stap heb ondernomen om voor
de klas te staan zodat ik een persoonlijke bijdrage
kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen op
een leuke en educatieve manier. Ik weet zeker dat
ik met juffrouw Ellen als mijn mentor het
aankomend half jaar veel zal leren en samen met
de lieve kindjes van groep 3 een leuke tijd
tegemoet gaan! Ik heb er zin in! Liefs Keetie
Ruijters

Nationaal Schoolontbijt
In de week van 4 tot 8 november zullen we
meedoen met het Nationaal Schooltonbijt. Er
zullen in die week (gast) lessen over gezonde
e
voeding plaatsvinden. Vrijdag de 7 sluiten we af
met een gezamenlijk ontbijt op school.
Kinderen mogen deze dag zonder ontbijt op school
komen!

Onze methodes voor aanvankelijk
en voortgezet Technisch Lezen

Studiedag 3 november
Volgende week maandag hebben alle leerlingen
vrij in verband met een studiedag voor de
leerkrachten. Op dit soort studiedagen bekijken wij
als team hoe we ons onderwijs op de Bijlmerdrie
kunnen verbeteren. Dit jaar hebben wij ons als
doel gesteld om het technisch leesonderwijs te
versterken. Dat betekent dat we onderzoek gaan
doen naar : wat goed leesonderwijs inhoudt en
hoe we het leesplezier van de kinderen kunnen
vergroten.
Ook zijn we dit schooljaar gestart met `Stichting
leerKRACHT`. De methodiek van deze stichting is
gebaseerd op het gedachtengoed van McKinsey.
Het motto Elke Dag Samen Een Beetje Beter zal
bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van
het lesgeven en investeert ook in een plezierige
samenwerking op de werkvloer. Leerkrachten
bereiden bijvoorbeeld samen lessen voor. Ook
voeren ze onderling klassenbezoeken uit, waarna
ze elkaar feedback geven. Komende studiedag zal
er onder andere een feedback-training gegeven
worden.
Meer informatie kunt u terugvinden op:
www.stichting-leerkracht.nl

Veilig Leren Lezen in groep 3
Estafettelezen in groep 4 t/m 8

.

