10 april 2017
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Belangrijke data:
Woe 12 april
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Open dag Drie bijtjes van
9.30 – 12.00 uur
Do 13 april
Groep 1 t/m 4 Paasontbijt
Groep 5, 6 Paaslunch
Groep 7, 8 Paasontbijt
Groep 5 t/m 7 Leerorkest
Groep 8 afscheidsconcert

WORKSHOPOUDERAVOND SUCCES!
Wat was het weer een leuke avond met allemaal enthousiaste ouders en een fijne
sfeer!
Er is veel geoefend, uitgelegd, gereflecteerd en er is weer meer duidelijk hoe ons
onderwijs op school gegeven wordt.
Dank u wel voor uw komst en uw complimenten!

AFSLUITING THEMA KUNST
Beste ouders van groep 1 t/m 4,

Vrij 14 april (Goede Vrijdag)
Leerlingen zijn vrij
Ma 17 april (Tweede Paasdag)
Leerlingen zijn vrij
Di 18 april en Woe 19 april
Groep 8 Eindtoets

Zoals u weet zijn de groepen 1 t/m 4 bezig met het thema kunst. Deze week
sluiten wij dit thema af. Daarom bent u op donderdag 13 april tussen 14.00 en
14.30 uitgenodigd in de klas van uw kind om alle kunst te bekijken die wij de
afgelopen weken hebben gemaakt.
We hopen u dan te zien!
Met vriendelijke groet,
Juf Sandra (gr 3/4) en juf Freke (gr 1/2)

Woe 19 april
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 20 april
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Boekenruilmarkt
Vrijdag 21 april
Koningsspelen bij Wereldwijs
Ma 24 april t/m 5 mei
Vakantie en Studieweek
Leerlingen zijn vrij
Ma 8 mei
Groep 7, 8 koorlessen
Di 9 mei
Groep 5,6 danslessen
Groep 7, 8 Topuur
Woe 10 mei
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 11 mei
Groep 5 t/m 7 Orkest optreden
Vrij 12 mei
Groep 1, 2 gymles

Koningsspelen 21 april – HULP gevraagd
Op vrijdag 21 april doet obs Wereldwijs samen met obs Bijlmerdrie weer mee aan
de Koningsspelen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die de kinderen willen
begeleiden of die bij een onderdeel willen staan. De groepen 1 t/m 4 zijn nog op
zoek naar begeleiders voor de groepjes kinderen. U kunt zich inschrijven op de
inschrijflijst naast de klas. Daarnaast kunnen de ouders van de groepen 5 t/m 8
zich opgeven voor het begeleiden van de onderdelen. De inschrijflijst hangt in de
hal van Wereldwijs op het podium. Zijn er al genoeg begeleiders voor de groepen
1 /m 4? dan kunt u zich ook opgeven voor het begeleiden van de onderdelen (in de
hal dus).
En natuurlijk trekken we allemaal een oranje kleding aan! Heb je geen oranje
t-shirt, een oranje pet of oranje strik in je haar is natuurlijk ook leuk!.
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 vrij!

Op dinsdag 18 juli
gaan we op
schoolreisje.
Heeft u al betaald?
Het zou toch erg jammer zijn
als uw kind niet mee kan op
schoolreisje.

Water drinken, groente en fruit
eten, de hele dag gezond eten en
drinken. Maar soms lekker
ongezond eten. Hoort er allemaal
bij. Maar teveel ongezond eten is
niet goed. Maar Jumpin helpt je met
lekker gezond eten en drinken En
lekker sporten en bewegen. Daarom
kwam vorige week een meneer van
de Jumpin om water flessen uit te
delen en uit te leggen hoeveel suiker
in pakjes en frisdrank zit. De bidons
hebben we lekker kleurtjes gegeven.
Nu kunnen we in de pauze water
drinken uit onze eigen versierde
bidon. Heel speciaal en leuk!!!
Divine, groep 5/6

GEZOCHT!
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?!
Mail dan naar juf Freke (f.benoist@bijlmerdrie.nl) of juf Sandra
(s.meester@bijlmerdrie.nl) of kom even langs.
U kunt zich opgeven tot en met 22 april 2017. Bij meerdere kandidaten kan er een
stemming worden gehouden.

Inmiddels is in alle groepen uitgebreide voorlichting geweest door de voorlichters
van Jump-in. Ieder kind heeft een waterbidon gekregen en velen zijn versierd.
In de bovenbouw zijn “drankenborden” gemaakt.
Een ervan hangt in de hal. Wist u hoeveel suikerklontjes er in al die drankjes zitten?
Neemt u eens een kijkje in de bovenbouwklassen.
Wat houdt dit in?
Op school drinken de kinderen alleen water.
Wenperiode
Tot 10 mei gaan we nog wennen aan de nieuwe afspraken.
Vanaf de meivakantie gaan de afspraken echt in. Vanaf dan worden pakjes drinken
en andere tussendoortjes weer mee terug naar huis gegeven.
Meer informatie?
Wilt u nog meer weten van de Jump-in plannen van school? Neem gerust contact op
met meester Egon en meester Michiel

Boekenruilmarkt
op donderdag
20 april
Het is belangrijk dat kinderen
veel lezen. Dat gebeurt op
school, tijdens de
Estafetteleeslessen en tijdens
vrije leesmomenten. De
leerlingen lenen tijdens de vrije
leesmomenten een boek uit de
schoolbibliotheek. Ook mogen
ze een boek van thuis
meenemen. Veel kinderen zijn
ook lid van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Sommige kinderen hebben ook
eigen boeken thuis. Deze
boeken hebben ze misschien al
vaker gelezen en worden
eigenlijk niet meer gepakt om
nogmaals te lezen.
Om te zorgen dat iedereen
voldoende (nieuwe) boeken kan
lezen thuis, organiseren wij een
BOEKENRUILMARKT Ieder kind
mag voor donderdag 20 april
een boek van huis meenemen
dat hij/zij graag wil ruilen.
Dit boek kan dan worden
ingeleverd bij juf José. Uw kind
ontvangt hiervoor een
bonnetje. Met dit bonnetje mag
ste
uw kind donderdag de 20 een
nieuw boek van de ruilmarkt
uitkiezen.
Wij vragen u samen met uw
kind te kijken welk boek er
meegenomen mag worden naar
school. Uiteraard een boek
zonder schade.
Wilt u er ook voor zorgen dat
het kind goed afscheid heeft
genomen van het boek?

Groep 3 en 4 helpen met lezen
Woensdag 5 april 2017 ging groep 3/4 naar groep 6. Groep 6 had een opdracht
gekregen en dat was groep 3/4 helpen met lezen en controleerde of ze het fout
maakten. Bij mij ging dat goed. Ik had twee
kinderen die ik moest controleren Jayvien en
Shaeil.
Het was heel leuk om met hun te lezen in het
klikklakboekje en veilig leren lezen. Eerst dacht
ik dat het niet leuk was, maar later was het wel
leuk en iedereen had een maatje van groep 3/4.
Nelly groep 5/6

NaSchoolseActiviteiten
e

Op 15 mei start de 3 periode van de naschoolse activiteiten. Er staan weer een
hoop leuke activiteiten op het programma. Voor alle duidelijkheid: als uw kind zich
inschrijft voor meerdere activiteiten is het niet automatisch zo dat het ook voor alle
activiteiten geplaatst kan worden.
Het inschrijfformulier kunt u tot en met donderdag 13 april inleveren bij Juf José
Pas als uw kind een bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is hij/zij geplaatst
voor een activiteit.

