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Belangrijke data
datum

activiteit

Di 6 jan ‘15

Verteltassen
Voorlichting VO (avond)

Do 15 jan ’15
Ma 19 jan ‘15

Studiedag –Alle leerlingen vrij
Start NSa blok 2

Di 13 jan ‘15

Verteltassen

anders moet doen, dan kom ik voor de groep. Ik
heb er heel veel zin in en hoop heel veel gezellige
dagen met jullie te beleven.
We zien elkaar snel in de groep.
Juf Deborah

Het kerstdiner
De laatste dag voor de kerstvakantie vond het
jaarlijkse kerstdiner plaats. Het was ook dit jaar
weer heel gezellig. Er is door iedereen lekker
gekookt en de kinderen hadden zich prachtig
aangekleed.

Even voorstellen
Hoi allemaal,
De meesten van jullie hebben mij al op school
gezien. Ik ben Juf Deborah. De nieuwe juf van
Bijlmerdrie. Ik ben 35 jaar en sinds 2000 juf.
Ik woon in Utrecht samen met mijn man, dochter
van 3 jaar en dochtertje van 11 weken oud.
Ik zal 3 dagen in de week op Bijlmerdrie te vinden
zijn. Waarvan sowieso 1 dag in de week in groep
4/5.De andere dagen van de week ben ik zoals dat
heet ambulant. Eigenlijk ben ik dus de vliegende
keep van Bijlmerdrie! Als je eigen juf eens iets

Creamiddag kerst
Na Sinterklaas werd kerst al snel geïntroduceerd
op de Bijlmerdrie. In alle klassen werd er
geknutseld om de school leuk aan te kunnen
kleden. Het werd een gezellige middag en alle
kinderen hebben leuke dingen gemaakt.
In groep 3 zijn er kerstbomen gemaakt, groep 6
heeft kerstballen gemaakt met draadjes en lijm,
groep 7/8 heeft mini kerstbomen met glitters
gemaakt en in groep 4/5 werden er mooie kransen
voor op de deur gemaakt.
Alle ouders die, die middag hebben geholpen,
ontzettend bedankt!

Tipkrant voor ouders over positief opvoeden
De nieuwe tipkrant voor ouders ligt in de hal weer
voor u klaar! Er staan opvoedtips in (positief
opvoeden werkt) en informatie over de Ouder en
Kind Adviseurs die vanaf 1 januari 2015 gaan
werken bij de Ouder Kind Centra in Amsterdam.
Ook Bijlmerdrie gaat samenwerken met het OKC
en bij onze school is voor 8 uur per week een
Ouder Kind Adviseur betrokken. Helaas gaat
hierdoor Fadoua Zaitar ons verlaten als
ouderconsultent (misschien blijft zij nog voor een
paar uur verbonden maar dat is nu nog niet
duidelijk) en ook onze schoolmaatschappelijke
werkster Thirza Voortman gaat ons verlaten.
Onze nieuwe Ouder-kind-adviseur heet Bibi
Zwaneveld. Hieronder zal zij zich aan u
voorstellen.

Creamiddag Kerst

Even voorstellen
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd zal
ik vanaf januari als ouder- en kindadviseur (OKA)
betrokken zijn bij Bijlmerdrie en Wereldwijs. Als
ouder- en kindadviseur ben ik er voor ouders die
vragen hebben over het opgroeien van hun
kinderen. De kinderen kunnen ook zelf bij mij
terecht met vragen over verschillende
onderwerpen. Ook ben ik er voor ‘kleine’ vragen,
niet alleen voor zorg. Ik kan advies geven als een
ouder bijvoorbeeld komt met een vraag als “hoe
kom ik aan geld om mijn kind te laten sporten?”
Ik voorzie een fijne samenwerking
Bibi Zwaneveld -Ouder- en kindadviseur
06-83173230
Donderdag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie
Dinsdag op Wereldwijs

Voor de vakantie lazen Mousa en Michael voor aan de hele school.

