NIEUWS

3 Bijtjes

9 juni 2017

________________________________________________________________________________________
_

Belangrijke data:
Ma 12 juni
Groep 7 en 8 koorlessen
Woe 14 juni
Geen zwemmen
Geen gymlessen
13.00 uur Zomerfeest
Do 15 juni
Leerorkest eindconcert
09.15 Groep 5
10.15 Groep 6
11.15 Groep 7
Ma 19 juni
Groep 7 en 8 koorlessen
Di 20 juni
Schoolfotograaf

Beste ouders,

Het basisonderwijs (primair onderwijs) is volop in de belangstelling wegens het
hoogste burn-out cijfer, het immense lerarentekort ( oplopend tot 16.000 banen
tekort in 2020...) en onze lage salarissen (zeker t.o.v. collega's in het voortgezet
onderwijs).
We vrezen voor de kwaliteit van het basisonderwijs als hier niets in gaat
veranderen. We willen uw kinderen goed onderwijs geven maar dat gaat zo echt
niet veel langer. We vragen u om uw steun. U kunt ons helpen om de petitie te
ondertekenen. Uw kind heeft recht op goed onderwijs met de beste leerkrachten.

Meer hierover kunt u lezen op de website www.pofront.nl
Teken de petitie! Investeer in goed primair onderwijs.

Woe 21 juni
Groep 3 t/m 6 Olympische dag
Groep 1 en 2 gymles
Do 22 juni
Groep 5 t/m 7 leerorkest
laatste les
Groep 7 en 8 Topuur
Vrij 23 juni
Groep 1, 2 gymles
Groep 7 en 8 Olympische dag
Ma 26 juni
Groep 7 en 8 koorlessen
Woe 28 juni
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 29 juni
Groep 7 en 8 Topuur
Vrij 30 juni
Groep 1, 2 gymles

Mogen wij rekenen op uw steun?
Op 27 juni 2017 vindt de eerste prikactie (staking) plaats en gaan de school een
uur later open. We starten die dag om 9.25 uur.

HERHALING: GEZOCHT MR LEDEN!
Ouders voor Medenzeggenschapsraad (MR) –
schooljaar 2017/2018
De twee ouders die op dit moment zitting hebben in de MR gaan aan het eind van
het schooljaar aftreden. Lijkt u het interessant en nuttig om als oudergeleding deel
te nemen aan de MR van Bijlmerdrie?
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen
in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op
school, sponsoring of de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het
onderwijs en bij andere activiteiten.
Heeft u vragen of interesse?

Ma 3 juli
Groep 7 en 8 koorlessen
Di 4 juli
Voorlezen in de aula

Onze directeur Paula Hoonhout beantwoordt graag uw vragen op
vrijdagmiddag 23 juni om 14.00 uur in de ouderkamer.
Kom langs en maak kennis met de

MR.

Vervolg belangrijke
data:

Woensdag zomerfeest 14 juni

Woe 5 juli
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Iedereen is welkom van 13.00 uur tot 14.00 uur
op ons zomerfeest met als thema Amsterdam.
De kinderen hebben al hele mooie kunstwerkjes
gemaakt die u allemaal kan komen bekijken.

Vrij 7 juli
Studiedag, leerlingen vrij

Samen met uw kind kunt u Oud Hollandse spelletjes spelen.
Ma 10 juli
Groep 7 en 8 koorlessen
Woe 12 juli
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Vrijdag 14 juli
Groep 1, 2 gymles
Ma 17 juli
Groep 7 en 8 koorlessen

.

Ook zal er een loterij zijn .U kunt nu al uw lootje kopen bij juf José. Er zijn weer
geweldige prijzen te winnen. De lootjes kosten € 1,00 per stuk. De opbrengst van
de loterij gaat naar de Stichting Het Vergeten Kind.
We hebben dit jaar ook een rommelmarkt. Heeft u nog spullen die u niet meer
gebruikt, dan zijn deze van harte welkom.
Wij zijn tevens op zoek naar ouders die graag mee willen helpen met de
voorbereidingen op dinsdag 13 juni van 14.00 tot 15.00 uur en op de dag zelf.
U kunt uzelf aan melden bij juf José.

Di 18 juli
Groep 1 t/m 6 Schoolreisje
Woe 19 juli
Wenochtend
Boekenruilmarkt
Do 20 juli
Groep 7 en 8 Musical
Vrij 21 juli
Vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vakantie tot en met 3 september

De Olympische dagen
e

De 22 Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) gaan beginnen. Tijdens de
Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) doen kinderen van ruim 100 Amsterdamse
basisscholen mee aan teamsporten en individuele sporten op sportpark Ookmeer
rondom het ALO-gebouw. De Amsterdamse Olympische Dagen worden
traditiegetrouw geopend door het ‘Olympisch vuur’ aan te steken. Vervolgens
begeleiden een paar honderd ALO-studenten de ruim 4000 basisschoolleerlingen
bij het beoefenen van ruim 20 sporten. De winnende basisschool krijgt de prijs
uitgereikt uit handen van een bekende sporter.

Verteltassen
Vanaf donderdag 15 juni 2017
kunt u weer een verteltas lenen!
Deze tassen zijn bedoeld om
thuis spelenderwijs met taal
bezig te zijn. Samen met uw kind
leest u het prentenboek en
speelt u educatieve spelletjes.
De verteltas kunt u een week
houden en daarna weer terug
naar school brengen. De tassen
staan in de hal en u kunt bij Juf
José een tas lenen.

Beste ouders,
Zoals jullie weten heeft de school zich aangemeld om een Jump-in school te
worden. Er zal (nog) meer aandacht besteed gaan worden aan gezonde voeding en
een gezonde leefstijl. Op donderdag 15 juni is er een Ouderworkshop
‘waterdrinken’ gepland voor alle ouders. Mary-Jane Tan een diëtiste van de GGD
zal ons informatie en tips geven.
Ben je nieuwsgierig ? Kom ook!
Jullie zijn welkom in de ouderkamer op donderdag 15 juni van 8.30 - 10.00
Groet, Femke (ouderconsulent)

Wat hebben we gedaan
Artis
We zijn naar Artis geweest! Wat een avontuur was dat, eerst met de metro en
daarna nog een stukje door Amsterdam lopen. In Artis hebben we veel dieren gezien
en nog een les gehad waarbij we een wandelende fladdertak hebben gezien en
cavia’s mochten aaien. Het was een fijne dag met mooi weer.
Bedankt lieve ouders die mee waren!

Kriebelbeestjes

Dansproject Gulliver

Het thema kriebelbeestjes was een
succes! De kinderen hebben veel
geleerd van de bioloog Ron die op
bezoek kwam.

Woensdag 31 mei moesten we om 15.15
Al in het Bijlmerparktheater zijn om de
laatste puntjes op de i te zetten.
Het was best wel spannend om in een echt
theater te staan. We kregen precies te
horen waar we moesten staan en wanneer
we waar moesten zitten na ons optreden.
Daarna kregen we een heerlijke pizza te
eten en hebben we samen met juf José
spelletjes gedaan totdat het publiek kwam.
Samen met onze dansdocenten hebben we een TOI TOI TOI gedaan en de
voorstelling kon beginnen. Het Bijlmerparktheater zal helemaal vol met publiek.
Wat was dat spannend. Het ging hartstikke goed en iedereen was trots op ons.

Er werden vragen beantwoord zoals:
Waarom is een slak sloom?
en
Hebben mieren tanden?
Mieren hebben geen tanden en slakken
hoeven niet zo snel te zijn omdat ze in
hun huisje kunnen kruipen als er gevaar
dreigt!
Ook hebben we een insectenhotel op
de speelplaats staan en wormen in de
klas gehad.

Ook was er een tentoonstelling van de
werkstukken die de kinderen hebben
gemaakt die niet hebben kunnen
meedansen.

Deze prachtige werkstukken zijn nog te bezichtigen op ons zomerfeest!

Vakantiedagen 2017-2018

Van

t/m

Studie tweedaagse

28-09-17 29-09-17

Herfstvakantie

21-10-17 29-10-17

6 december vrij/studiedag

06-12-17

22 december vrije middag

22-12-17 vanaf 12.00

Kerstvakantie

23-12-17 07-01-18

Voorjaarsvakantie en studieweek

24-02-18 11-03-18

Tweede Paasdag

02-04-18

Meivakantie/Hemelvaart en studieweek

27-04-18 13-05-18

Pinksterdag

21-05-18

20 juni Studiedag

20-06-18

6 juli Studiedag (calamiteiten dag)

06-07-18 (onder voorbehoud)

20 juli vrije middag

20-07-18 vanaf 12.00 uur

Zomervakantie

21-07-18 02-09-18

De Brede School Zuidoost nodigt je graag uit voor hét grote Codestarter event op zaterdag 1 juli aanstaande. Voor de
derde keer organiseert Codestarter dit gratis evenement in NEMO Science Museum. Doel is zoveel mogelijk kinderen (8-12
jaar) enthousiast te maken voor programmeren en de vaardigheden die hierbij horen. Dat is code schrijven, maar ook
breder: logisch nadenken, problemen oplossen en je creativiteit inzetten. In de toekomst zal dat net zo belangrijk zijn als
taal, rekenen en Engels.
Op 1 juli ervaar je in NEMO Science Museum hoe spannend en uitdagend programmeren is. Er is van alles te doen; leer hoe
een computer werkt, programmeer een robot en bezoek gratis de tentoonstellingen in NEMO. Je volgt één workshop
waarbij je op de computer echt aan de slag gaat met een leuke opdracht die met coderen te maken heeft en je volgt één
unplugged workshop; hier komt geen computer aan te pas. Het evenement is bedoeld voor kinderen tussen de 8-12 jaar,
je schrijft je in voor het ochtend- óf middagprogramma. Wees er snel bij want het aantal aanmeldingen is beperkt.
Programma
10.00-12.30
10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.45-12.30
Na 12.30 uur

Programma OCHTEND
Inschrijven, ophalen entreebewijs
Gezamenlijke opening
Workshops Ronde 1
Workshops Ronde 2
Vrij bezoek aan NEMO

13.00- 15.30
13.00-13.30
13.30-13.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Na 15.30 uur

Programma MIDDAG
Inschrijven, ophalen entreebewijs
Gezamenlijke opening
Workshops Ronde 1
Workshops Ronde 2
Vrij bezoek aan NEMO

Aanmelden
Meld je voor 14 juni via onderstaande link aan voor het programma in de ochtend óf in de middag.
Aanmelden ochtend programma
Aanmelden middag programma
De inschrijving geeft toegang tot NEMO Science Museum aan 1 kind en 1 begeleider.
Waar is het?
NEMO Science Museum – Oosterdok 2.
NEMO is vlakbij het Centraal station van Amsterdam en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Maar er is ook
voldoende parkeerplek in de Oosterdokparkeergarage vlakbij NEMO. Kijk hier voor een uitgebreide routebeschrijving.
Zie je op 1 juli!
Vriendelijke groeten,
Brede School Zuidoost

