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Belangrijke data:

Nieuw logo

Do 25 mei
Hemelvaartsdag
Leerlingen zijn vrij

Zoals u kunt zien hebben we een nieuw logo gekregen!
We waren best tevreden met onze oude logo…. maar Sirius heeft besloten voor
alle scholen een nieuwe huisstijl te ontwerpen. En dus nemen we afscheid van ons
oude logo. We moeten nu natuurlijk ook allemaal even wennen. U ook?

Vrijdag 26 mei
Studiedag
Leerlingen zijn vrij

Themaweken en zomerfeest 14 juni

Ma 29 mei
Groep 3 en 4 muzieklessen
Groep 7 en 8 koorlessen

Het is bijna zover. Ons schoolbreed thema start
bijna en het zomerfeest (in het teken van dit
thema) is op 16 juni. SAVE THE DATE !

Di 30 mei
Groep 5 en 6 danslessen
Het thema is:
Woe 31 mei
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
19.00 optreden dansproject
Gulliver
Do 1 juni
Groep 5 t/m 7 Leerorkest
Groep 7 en 8 Topuur
Vrij 2 juni
Groep 1, 2 gymles
Ma 5 juni
e
2 pinksterdag
Leerlingen zijn vrij
Di 6 juni
Studiedag
Leerlingen zijn vrij
Woe 7 juni
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 8 juni
Groep 5 t/m 7orkest repetitie
Groep 7 en 8 Topuur

AMSTERDAM

Alle bouwen zijn druk aan het voorbereiden!
Het goede doel is dit jaar: Het vergeten kind.
Van de website: www.hetvergetenkind.nl

NIET THUIS KUNNEN OPGROEIEN.
DAT WIL GEEN ENKEL KIND.
Maar helaas kunnen in Nederland ruim 50.000 kinderen niet meer thuis wonen.
Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht
zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en
traumabegeleiding. Dit is niet hoe een kinderleven moet beginnen. Wij vinden dat
deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en
daarom zetten wij ons breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.
Op het zomerfeest ,woensdag 14 juni wordt in ieder geval een sponsorloop
georganiseerd. Dan weet u dat alvast. Want aanmoedigen is dan natuurlijk nodig!
En we starten met het project Kaart in Actie om weer geld op te halen.
Elk kind maakt zijn eigen ontwerp (met als thema Amsterdam) en u kunt deze
kaarten kopen/verkopen aan familie en vrienden. 40% van de opbrengst is voor
het goede doel (de rest is vergoeding voor de gemaakte drukkosten etc).
Ze kosten € 1,- per stuk.
Volgende week gaan alle kinderen al een mooi ontwerp maken.
Meer nieuws over de themaweken en het zomerfeest in de volgende nieuwsbrief.

Vrij 9 juni
Groep 1, 2 gymles
Ma 12 juni
Groep 7 en 8 koorlessen
Di 13 juni
Groep 5 en 6 danslessen

Wilt u lege melkpakken bewaren?
We gaan daar Amsterdamse
grachtenhuisjes van maken.

Beste allemaal,

Vervolg belangrijke
data:

De kinderen van groep 5 / 6 gaan een hoofdrol spelen
in de dansvoorstelling “Gulliver een kinderrevolutie”.

Woe 14 juni
Zomerfeest
Do 15 juni
Leerorkest eindconcrt

U bent van harte uitgenodigd.

Woensdag 31 mei
Bijlmerparktheater

.

Di 20 juni
Schoolfotograaf

(Anton de Komplein 240, 1102 DR)
Aanvang 18.45 uur

Woe 19 juli
Wenochtend
Boekenruilmarkt

Kaartverkoop

Do 20 juli
Groep 7 en 8 Musical

Kaartjes zijn 3 euro en te koop via de website van het Bijlmerparktheater www.bijlmerparktheater.nl - of via juf José

Vrij 21 juli
Vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vakantie tot en met 3 september

Groet,
De directie.
De theaterdocente, Susanne Marx.

Dansproject Gulliver
In het danseducatieproject
Gulliver: een kinderrevolutie
geven basisscholieren van Bijlmerdrie en Crescendo in de leeftijd van acht tot negen jaar hun eigen, ideale wereld vorm. Dit
doen ze vanuit zelf gecreëerde bewegingen en teksten, als mondige personen die zelf inhoud leren maken in een serie
danslessen. De kinderen werken vanuit het WIJ, vanuit de hele groep in plaats van het individu. Deze lessenreeksen monden uit
in een voorstelling, naar de thematiek van het boek Gullivers reizen. Een ander belangrijk resultaat van dit project is een
duurzame lessenreeks hedendaagse danseducatie voor basisscholen.
Choreografe en dansdocente Susanne Marx initieert dit innovatieve danseducatieproject. Zij ontwikkelt hiermee het in 2015
gestarte educatieve traject verder en brengt de onderdelen bij elkaar in een inhoudelijk artistiek eindproduct.
In de voorstelling Gulliver, een kinderrevolutie dansen schoolkinderen en vertellen en fantaseren over hoe hun ideale wereld
eruit ziet. De kinderen spelen en dansen de Lilliputters en de reus wordt gedanst door een volwassene. Ze gaan een hilarisch
fysiek en verbaal gevecht met elkaar aan.
In het boek Gullivers Reizen leven de kleine mensen van Lilliput in een harmonieuze en egalitaire gemeenschap op een eiland.
De reus Gulliver spoelt aan en wordt door de Lilliputters neergehaald en vastgebonden, want ze zien hem als een bedreiging en
nemen hem gevangen. Hij weet ze echter te overtuigen van zijn goede bedoelingen.

Wat hebben we gedaan
Voorlezen
Voorlezen in de hal was deze keer wel heel speciaal. Meiden uit groep 7/8 lazen
een gedichtje voor terwijl kinderen van groep 1/2 er tekeningen bij hadden
gemaakt. Superleuk!

Kick off Jump in – gezonde school
Op woensdag 10 mei was het dan zover. De kick off
van Jump in. Op weg naar een gezonde school.
De afgelopen maanden is er geoefend met alleen nog water drinken en er is
voorlichting gegeven. Dat ging al heel erg goed!
En dus is het vanaf 10 mei nu echt een schoolregel: we drinken alleen water op
school (8.25-14.00). (melk en thee zonder suiker is ook toegestaan). Al het andere
drinken wordt weer mee terug gegeven.
Wist u dat er per pauze ruim 100 suikerklontjes per klas nu worden bespaard? Met
onze 4 groepen is dat 400 klontjes en per twee pauzes is dat dus ruim 800
suikerklontjes die we per dag niet tot ons nemen. Per week dus 4000. Kortom
samen maken we echt wel het verschil!!!
Op de kick off hebben we symbolisch samen met een vertegenwoordiger van elke
groep de suiker de school uit gedragen onder het zingen van het afscheidsliedje:
“Dag suikerklontjes!”
Het water drinken is de eerste stap om ons vignet gezonde school te verkrijgen. Op
naar de gezonde traktaties!
Wilt u nog meer weten?
Kom dan naar de voorlichting in juni.
Er is dan een ouderworkshop over water drinken. Datum volgt.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april deed obs Wereldwijs samen met obs Bijlmerdrie weer mee aan
de Koningsspelen. Wat waren een fanatiek!

Kriebelbeestjes
In groep 1/2 zijn we begonnen met het thema kriebelbeestjes!
Op een maandag hadden we een stuk appel bekeken die in het weekend buiten had
gelegen. En wat vonden we: een hele hoop mieren! Tijdens het buitenspelen gingen
aan aantal kinderen al aan de slag om kriebelbeestjes te zoeken en met geluk… een
lieveheersbeestje! Tot en met 2 juni werken we met het thema kriebelbeestjes.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze
terugval tegengaat.
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar.
De app kan al ruim voor de zomervakantie
worden gedownload, zodat de keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een
instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.

