Openbare basisschool Bijlmerdrie

3 Bijtjes
Belangrijke data
datum

activiteit

Di 25/11

Workshop: surprises maken voor
ouders uit groep 5 t/m 8

Do 27/11
Di 2/12

Optreden Bredeschool 16:30 uur
Verteltassen

Vrij 5/12

Sinterklaasfeest
Alle leerlingen zijn om 12:30 uur vrij

24 november 2014
Bijlmerdrie- Gezonde school
Tot nog toe hebben zeker 6 leerlingen gezond
getrakteerd op school! Daar zijn we ontzettend blij
mee! Aangezien we zelf het goede voorbeeld
willen geven, heeft ook meester Imro op heerlijke
fruit-spiesen getrakteerd toen hij jarig was.

Jamiska uit groep 8 leest voor
Maandag 17 november heeft Jamiska uit groep 8
het boek: Sinterklaas op drift” voorgelezen aan de
hele school. Dit prentenboek is geschreven door
niemand minder dan André Kuiper (de bekende
astronaut). Bent u benieuwd naar het verhaal en
vindt u het leuk om het samen met uw kind nog
eens te lezen, ga dan naar:
www.sinterklaasprentenboeken.nl

Thema groep ½ bijeenkomst “Eet smakelijk”
In de komende periode zullen de kinderen in de
kleutergroep met het thema ‘eet smakelijk’ bezig
zijn. Afgelopen week heeft de themabijeenkomst
over dit onderwerp plaatsgevonden.
De themaboekjes zijn bij Fadoua en de
groepsleerkracht af te halen.
Workshop ouders BB: hoe help ik met surprise?
In deze workshop maken ouders op een praktische
manier kennis met het maken van surprises met je
kind. Deze workshop is bedoeld voor ouders van
groep 5 t/m 8. Wanneer: 25 november.
Waar: ouderkamer

Jamiska leest voor aan de hele school

Het houden van
een leerling sessie
is onderdeel van de
methodiek van:

Het Sinterklaasfeest op 5 december
Vrijdag 5 december zal Sinterklaas weer een
bezoekje brengen aan de kinderen van de
Bijlmerdrie. We verwachten de Sint en zijn Pieten
rond 09:00 uur op het plein. Of hij dit jaar op zijn
paard, met de fiets of lopend zal aankomen is nu
nog niet bekend. Maar dat het een groot feest zal
worden, weten we al wel te vertellen.
We verwachten alle kinderen op gewone tijd op
school. Om 12:30 uur is het feest afgelopen en
mogen alle leerlingen naar huis. Deze middag zijn
de kinderen vrij.

Leerling sessie met kinderen
Komende week zullen enkele leerkrachten een
leerling-sessie met de kinderen houden. In deze
leerling sessie worden de kinderen gevraagd naar
hun schoolbeleving. We zullen dezelfde vragen
stellen als op de ouder informatieavond, maar dan
op het kind gericht. Wat vinden de leerlingen
bijvoorbeeld prettig en/of goed aan de school. Wat
zouden zij veranderd willen hebben?
Wat levert een leerling sessie precies op?

Zoek de 5 verschillen !

Door deze leerling sessie te houden, krijgen wij als
team feedback op ons eigen handelen. Dat levert
voor het team waarschijnlijk nieuwe inzichten op,
die we meenemen in onze kwaliteitsverbetering.
Voor de leerlingen draagt dit denkproces bij aan
het ontwikkelen van een kritische houding, het
leren geven van feedback en het
medeverantwoordelijk zijn voor het eigen
onderwijs. De volgende nieuwsbrief koppelen we
terug wat er uit de leerling sessie gekomen is.

.

Kinderen van groep 3 bezoeken voor het eerst de vernieuwde schoolbibliotheek

TSO Smallsteps Sepa formulieren.
Afgelopen periode hebben wij ouders benaderd
om een Sepa formulier in te vullen. Veel ouders
denken dat het niet nodig is om een nieuwe in te
vullen omdat er maandelijks geïncasseerd wordt
Vanaf aankomende maand zal het geld niet meer
worden afgeschreven als er geen machtiging is
ingevuld op naam van Smallsteps. Het is voor
iedereen van groot belang alsnog een op naam van
Smallsteps in te vullen. Deze kunt u bij de
coördinator van de TSO halen.
Wilt u voor de betaling van toekomstige facturen
geen gebruik maken van een automatische
incasso? Dan kunt u dit aan ons doorgeven door
een mail met uw debiteurnummer en
bankrekeningnummer te sturen naar
machtiging@smallsteps.info
In uw mail kunt u aangeven geen gebruik meer te
willen maken van automatische incasso. Wij
verwerken dan in onze administratie dat u de
facturen die u vanaf heden ontvangt zelf gaat
overmaken naar Smallsteps.

Vrijwilligers gezocht voor de TSO in Amsterdam
Zuid Oost.
In Amsterdam Zuidoost verzorgt Smallsteps de TSO
onder begeleiding van een coördinator en een
locatiemanager. Vrijwilligers zorgen voor de
opvang op de groepen in de pauze van school. Lijkt
u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan tegen
een kleine vergoeding, stuur dan een mailtje naar
Diane.enthoven@smallsteps.info of loop bij de
coördinator van uw school naar binnen.
Vriendelijk groet,
Diane Enthoven
Locatiemanager
Diane.enthoven@smallsteps.info
06-15599691

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten
Deze week vinden de afsluitende activiteiten
plaats. Alle ouders zijn het laatste halfuur van de
activiteit uitgenodigd om te komen kijken.
Donderdag 27 november is er een groot optreden
voor alle ouders. Dit optreden start om 16:30 uur
op de Bijlmerdrie!

Mike, Shivesh en Prevesh hebben samen het kasteel van Sinterklaas gebouwd.

