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Belangrijke data:
Di 11 oktober
Groep 1 t/m 4 muziekles
Woe 12 oktober
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 1 Topuur theater en dans
Groep 5 Schoolzwemmen
9.00 Boekenruilmarkt
14.30 schoolvoetbal finale
Vrij 14 oktober
Groep 8 Wereldrecord Code uur
Ma 17 oktober tot en met
vrijdag 21 oktober
Herfstvakantie
Ma 24 oktober
Weer naar school
Groep 3 t/m 8 danslessen
woe 26 oktober
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 1 Topuur theater en dans
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 27 oktober
Start Leerorkest
Vrij 28 oktober
Groep 1 en 2 gymles
Groep 6 en 7 Schooltuinen
Di 1 november
Groep 1 t/m 4 muziekles
Groep 3 Bijlmerparktheater

Nieuwsbrief kwijt?
Bent u de nieuwsbrief kwijt
dan kunt u hem nog eens
nalezen op onze website.
www.bijlmerdrie.nl
Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen, dan kunt u uw
email adres doorgeven aan
juf José :
administratie@bijlmerdrie.nl

Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Femke Somers, ik word de nieuwe ouderconsulent op Wereldwijs
en Voorschool De Wijsneusjes en op Bijlmerdrie en Voorschool de drie Bijtjes.
Voor zowel de ouders van de peuters en de kleutergroepen.
Ik wil mij graag via deze weg voorstellen.
Ik ben 47 jaar. Ik heb lang in Amsterdam gewoond maar ik
ben pas met mijn man en twee dochters verhuisd naar
Groenekan, een klein dorpje vlak bij Utrecht. Ik hou van
pianospelen, zingen, fotograferen en lezen.
Voordat ik bij jullie op school ben begonnen heb ik een
aantal jaar als ouderconsulent in Holendrecht en Reigersbos gewerkt. En daarvoor heel
lang in de jeugdhulpverlening.
Alle ouders kunnen bij mij terecht voor vragen over school en alles wat daar bij komt
kijken. Daarnaast organiseer ik voor de ouders van de Voorschool en de kleuters
bijeenkomsten gericht op de Puk & Ko en Uk & puk thema’s, op onderwijs en
opvoeding. Bijvoorbeeld ‘spel en spelen met je kind’ of een opvoeddebat voor vaders.
Heb je behoefte aan een bepaald onderwerp, dan hoor ik het graag.
Ook ga ik aan de slag met het maken van de verteltassen.
In de verteltassen zitten boekjes en van allerlei spelletjes aan de hand van een thema
die je samen met je kind thuis kunt lezen en doen. Er zijn al verschillende prachtige
tassen gemaakt. Voelt u zich welkom om (weer) eens te komen kijken in de ouderkamer
en mee te doen aan de verteltassen.
Je kunt mij vinden op:

Maandag op Wereldwijs
Donderdag op Bijlmerdrie.

Op dinsdag ben ik afwisselend op beide scholen.
Ik ben aanwezig bij de kleuters, de voorschool of in de ouderkamer.
Je kunt mij naast de aangegeven dagen ook bereiken op: 06-83392764 of
f.somers@swazoom.nl
Ik wens jullie allen een fijn schooljaar toe en zeker tot ziens.
Femke Somers

Diversiteit en de Sinterklaascode
Zoals u gelezen heeft in de media heeft de kinderombudsvrouw een uitspraak gedaan
ten aanzien van de figuur van zwarte piet.
De Kinderombudsman stelt dat het in het belang is van kinderen om op te groeien in een
omgeving die veilig en respectvol is en waar kinderen niet worden gepest, uitgesloten of
gediscrimineerd. Het is een taak van volwassenen om die veilige en respectvolle
omgeving te garanderen. Op plekken waar het Sinterklaasfeest met kinderen wordt
gevierd, is het aan volwassenen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen
en plezier beleven aan dit feest. Kinderen zeggen verder dat volwassenen de discussie op
een onprettige manier domineren. Kinderen geven aan mee te willen denken over
aanpassingen aan de figuur van Zwarte Piet en vinden dat volwassenen het goede
voorbeeld moeten geven.
Zoals u weet volgen wij vanaf 2007 de Sinterklaascode van stichting Sirius (deze kunt u
vinden op de website van stichting Sirius en op onze eigen website bij het kopje visie).
Deze is al opgesteld nog ver voordat de hele discussie losbarstte. De leerkrachten
hebben tijdens de studie tweedaagse 5 nieuwe liedjes geleerd die deze positieve
waarden van het feest onderschrijven.

Wat gaan we doen

Code Uur
Bijlmerdrie doet mee!
Wereldrecord
programmeren op de
basisschool
14 oktober 2016

Op vrijdagochtend 14 oktober
gaan meer dan 10.000 kinderen
uit groep 8 van het
basisonderwijs een poging doen
om het wereldrecord
programmeren te verbeteren.
Het huidige record van kinderen
dat tegelijkertijd programmeer
les kreeg is 9782 en is op 20 juli jl.
gevestigd in Australië.
De wereldrecordkoorts is hoog
opgelopen en deze poging wordt
dan ook door tientallen bedrijven
ondersteunt met bijna 600
vrijwillige gastdocenten die zich
hebben opgegeven om de
programmeerlessen te verzorgen.
Een dergelijke grootschalige
samenwerking tussen het
onderwijs en bedrijfsleven is
uniek en past erg in de tijdsgeest.
Zal het 14 oktober lukken om het
record te vestigen op
Nederlandse bodem?

Van 5 t/m 16 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Bruna wil graag
samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het
lezen van kinderboeken stimuleren,
daarom organiseert Bruna een
fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor de
schoolbieb’. Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer gratis boeken
de school bij Bruna mag uitzoeken!

Er zijn weer nieuwe boeken in de
Kinderzwerfboekenkast!
We hebben op school een eigen kinderzwerfboeken ruilkast. Het idee van een
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden gelezen en
zwerven vervolgens weer verder.
Kinderen mogen ze dus gratis meenemen om thuis te lezen. Het is wel fijn als u
weer een zwerfboek terug legt in de kast zodat er altijd voldoende keuze is.
Er zijn in Nederland verschillende punten waar u een zwerfboek kunt ophalen of
weer kunt neerleggen.
Meer informatie vindt u via www.kinderzwerfboek.nl
Zondag16 oktober is de nationale kinderboekenruildag. Kinderen kunnen die dag
tussen 10.00 tot 16.00 uur terecht op het NS station Amsterdam Centraal. Daar
staan in de stationshal kasten vol boeken en kunnen kinderen in een mini-coupé
genieten van een voorleesmomentje met een kinderboekenschrijver of een
conducteur. Kijk voor meer informatie op www.ns.nl/kinderboekenruil

Boekenruilmarkt op de Bijlmerdrie
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 woensdag 12 oktober 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 uw kind woensdag de 12e een nieuw boek van de
ruilmarkt uitkiezen.
Deze markt zal in de aula plaatsvinden en beheerd worden door Juf José.
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?
Mocht u het leuk vinden om op woensdag de 12e te komen helpen om de
boekenruilmarkt op te bouwen en te begeleiden, dan kunt u zich opgeven bij juf
José.

Wat hebben we gedaan

Olympische sportdag 26 september groep
Maandag 26 september mochten groep 3 tot en met 6 naar het Olympisch stadion. Alle
kinderen hebben daar verschillende sporten gedaan. Atletiek, voetbal, tennis, judo en
nog vele anderen.Voor ons stonden een heleboel aardige mensen klaar in groene shirts.
Zij begeleidden ons bij de spellen. Net als bij de echte olympische spelen kregen wij een
vlag en liepen wij door het stadion. Als echte sporters hebben alle kinderen hun best
gedaan! Sommigen konden bijna net zo snel lopen als Daphne Schippers. Naast het
sporten hebben we een gezonde lunch gekregen. Na afloop kreeg iedereen een diploma
en meester Egon mocht een beker ophalen. Het was een geslaagde dag!
We hebben heel erg genoten.

5 oktober
Dag van de leraar
Bedankt voor alle tekeningen, gedichtjes en kleine attenties voor de Dag van de leraar
op 5 oktober !
Ook kregen de leraren van Stichting Sirius heerlijke smooties en van de directie deze
prachtige tas.

Ik eet het beter
Er valt heel veel te kiezen in het
enorme voedingsaanbod.
Om kinderen te leren gezonde
keuzes te maken heeft Ik eet het
beter, in samenwerking met het
Voedingscentrum, verschillende
interactieve lesprogramma’s ontwikkeld.
Daarmee ontdekken en ervaren kinderen
op de basisschool wat gezonde producten
doen voor hun lijf. Zo worden ze zich

Gezond trakteren is
leuk en lekker!

bewust van wat ze dagelijks eten en
drinken en leren op een speelse manier om
te kiezen voor gezond. Bij het hele
lesprogramma ligt de nadruk op samen
doen en samen beleven. Gezond eten
wordt vanzelf leuk en lekker!

Rafaella was jarig en
dit was haar
traktatie! Lekker en
heel gezond!
Hmmmm

Schoolvoetbal
Groep 3 heeft met een voetbal team meegedaan en groep 7/8
heeft met een combi team samen met Wereldwijs meegedaan.
De finales worden gespeeld op 12 oktober op sportpark de
toekomst bij AFC AJAX. Helaas zijn beide teams niet door naar
de finale

In groep 1/2 is het thema

‘iedereen

is mooi’ druk aan de gang! Wij
hebben het subthema Kapper!
Hebben jullie onze kapsalon al bewonderd?

Opening kinderboekenweek is:
VOOR ALTIJD JONG!
Opa’s en oma’s staan centraal bij dit thema

Topuur groep 1 en 2 gestart en actie tegen de bezuinigingen!
Agelopen maand zijn de lessen van Topuur voor groep 1 en 2 gestart. De kinderen krijgen 10 weken workshops over dans en
theater en gaan als afsluiting naar de voorstelling Hip Hop Hoera in het Bijlmerparktheater.
Het Topuur wordt mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit de Wijk Brede School die wij samen met Wereldwijs en Samenspel
vormen. We hebben ons met ons cluster en het projectenbureau ontzettend ingespannen om dit georganiseerd te krijgen. Uw
kind krijgt zo tien uur per jaar onder schooltijd deze activiteiten aangeboden. Het volgende blok zijn weer andere groepen aan de
beurt. U wordt hierover in de nieuwsbrief over geïnformeerd.
Het stadsdeel Zuidoost is voornemens om de opgelegde bezuiniging van de centrale stad weg te halen uit het sociale domein en
op de Brede School activiteiten meer dan de helft te bezuinigen. Een onbegrijpelijke beslissing als we naar de staatssecretaris
Sander Dekker luisteren die juist iets wil doen aan de kansen ongelijkheid. In stadsdeel Noord of stadsdeel Centrum wordt er
bijvoorbeeld bezuinigd op het opnieuw bestraten van woonstraten of minder controle op water. Ons stadsdeel kan dus heel
andere keuzes maken!
We willen u bedanken voor de explosie van handtekeningen die u heeft gezet. Ze zijn doorgestuurd naar de ambtenaren die dit
met dit dossier belast zijn.

