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Belangrijke data:

Staking

Woe 12 juli
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Het team heeft meegedaan met de
prikactie.
Twee leerkrachten zijn naar de
manifestatie geweest in Den Haag en
waren erbij toen de 350.000 handtekeningen werden overhandigd aan de politiek.

Do 13 juli
8.30 uur ouder workshop
Breinplein
Bevolokaal Wereldwijs
Vrijdag 14 juli
Groep 1, 2 gymles
Di 18 juli
Groep 1 t/m 6 Schoolreisje
Woe 19 juli
Wenochtend in de nieuwe klas
Boekenruilmarkt
Do 20 juli
Groep 7 en 8 Musical
Vrij 21 juli
Vanaf 12.00 uur leerlingen vrij
Vakantie tot en met
3 september 2017
Ma 4 september
8.25 uur school

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat er
jassen, tassen, handschoen etc. van
de leerlingen op school blijven
liggen. In de hal hebben we alles
voor u opgehangen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om even
goed te kijken of er spullen van uw
kind tussen hangt. Voor de
zomervakantie worden de niet
opgehaalde spullen naar het Leger
des Heils gebracht.

Geachte ouders/verzorgers,
We zijn er trots op dat uw kinderen in onze school spelen en werken met
Breinplein!-materialen van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit in
Amsterdam.
BreinPlein! bestaat uit speel- en leermaterialen voor kinderen van 6-12 jaar. Door
de materialen worden de kinderen nieuwsgierig en oefenen ze belangrijke
vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren. De BreinPlein!taken zijn bouwtaken, denktaken en puzzels. Ze leren problemen oplossen, logisch
nadenken, ruimtelijk inzicht, verwoorden en samenwerken. Kinderen worden
geprikkeld om creatief te zijn. Ze ervaren wat het is om door te zetten en om
andere oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het léuk is om
uitgedaagd te worden. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor presteren op
school. Via de volgende link kunt u een informatiefilmpje over BreinPlein!
bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g
Het team van Wereldwijs en van Bijlmerdrie heeft een workshop gekregen van
medewerkers van het Centrum Brein & Leren. Daardoor kunnen zij uw kinderen
goed begeleiden met het werken met de materialen.
U wordt van harte uitgenodigd om donderdagochtend 13 juli 8.30 uur zelf deel te
nemen aan een workshop van medewerkers van het Centrum Brein & Leren. U
hoort dan een uitleg over het materiaal, waarom het zo belangrijk is om hiermee
te werken en ook wat u thuis met uw kind (eren) kunt doen om ze te helpen. Het
materiaal ligt allemaal in het BEVO lokaal (Wereldwijs) waar de workshop is en u
kunt er zelf ook mee aan de slag. Dat is een mooie kans om te ervaren waar uw
kind(eren) mee spelen en werken.

Rapport leerlingen
Uw kind heeft deze week het rapport mee naar huis gekregen. U kunt de inhoud
van het rapport rustig (met uw kind) doornemen, zodat u goed voorbereid bent op
het oudergesprek. We vragen u daarom het rapport ook mee te nemen naar het
gesprek.
Deze oudergesprekken zijn op woensdag 12 juli en donderdag 13 juli. U heeft
inmiddels hiervoor al een uitnodiging gekregen.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 mogen mee naar de rapportgesprekken
komen.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is weer langs
geweest en heeft
weer hele mooie foto’s van de
leerlingen gemaakt.
Ook zijn er foto’s gemaakt van de
.broertjes en zusjes samen.

Opbrengst zelfgemaakte kaarten en
zomerfeest
Wat hebben jullie goed je best gedaan om de zelfgemaakte kaarten te verkopen.
Helaas zijn er nog een aantal ouders die de kaarten en/of het geld niet niet hebben
ingeleverd. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit deze week nog te doen! Samen met de
opbrengst van het zomerfeest komen we op een mooi bedrag uit van € 337,95 .
Deze opbrengst wordt aangeboden aan het goede doel Het vergeten Kind.

Als u de foto’s voor 11 juli heeft
ingeleverd zorgt fotograaf dat we
voor de zomervakantie de foto’s
weer uit kunnen delen.

Wenochtend
Op woensdag 19 juli hebben de
kinderen een wenochtend.
Ze gaan dan kijken in hun nieuwe
groep en krijgen te horen wat ze
volgend schooljaar allemaal gaan
leren.

.

Schoolreisje
Dinsdag 18 juli gaat groep 1 tot en
met 6 op schoolreis naar de
Spelerij/de Uitinderij.

De gezonde school-Jump in
Weet u nog dat we in maart meegedaan hebben aan een onderzoek naar voeding
op Amsterdamse basisscholen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door VUmc.
Ook de kinderen hebben een vragenlijst ingevuld. Als dank hebben we vorige week
extra speelgoed gekregen om in de pauze mee buiten te spelen.
Vorige week is de GGD weer langs geweest voor een voorlichting aan de kinderen
over een gezond tussendoortje. Het was een leuke les en we mochten allerlei
verschillende soorten fruit en groenten uitproberen.
Na de zomervakantie wordt dit echt het beleid en is Fruit en Groente bij het 10uurtje ons uitgangspunt. Wist u trouwens dat de gemeente Amsterdam zelfs in het
wereldnieuws is wegens hun succesvolle aanpak tegen overgewicht van jonge
kinderen.
Het Jump-in programma werkt!

We worden ’s morgens met de bus
opgehaald en zijn om ongeveer
16.00 uur weer terug op school.

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten
Deze week vinden de afsluitende activiteiten plaats. Alle ouders zijn het laatste
halfuur van de activiteit uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen allemaal
hebben geleerd.

Woensdag 19 juli Boekenruilmarkt
Het zomercadeautje van de
Bibliotheek
Of je nu op vakantie gaat of
thuisblijft, in de VakantieBieb vind je
meer dan 60 mooie e-books voor het
hele gezin.
De VakantieBieb is nu voor iedereen
geopend en sluit op 31 augustus
2017

Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat gebeurt op school, tijdens vrije
leesmomenten. De leerlingen lenen tijdens de vrije leesmomenten een boek uit
de schoolbibliotheek. 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 19
juli 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 19e 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?

https://www.vakantiebieb.nl/

Schoolkamp groep 7 en 8
Eindelijk was het weer zover de kinderen uit groep 7 en 8 mochten dit jaar op schoolkamp. Op maandag 3 juli zijn we met 4
auto’s naar Leusden gereden. Daar sliepen we in echte tenten. We hadden heel mooi weer en konden heerlijk buiten eten.
’s Nachts was het wel erg donker in de tent.
We hebben daar allerlei activiteiten gedaan o.a een speurtocht, midgetgolf,
bundyrun, arrowbattle en GPS schat zoeken.
De volgende dag zijn we om 16.00 weer naar Amsterdam gereden en hebben
we nog een nachtje op school geslapen.
Toen we op school aankwamen hadden
de ouders heerlijk voor ons
gekookt. ’s Avonds hadden we een
kampvuurtje gemaakt en hebben
marshmallow gegeten.

Voordat we gingen slapen gingen we nog film kijken. De volgende dag zijn we op de
fiets naar een boerderij gegaan waar we de hele dag de boer hebben meegeholpen.
We hebben de koeien naar het land gebracht, de kalfjes gevoerd. We hebben zelfs de koeien gemolken.
Helaas bij het beklimmen van de hooiberg heeft juf Saskia een blessure opgelopen aan haar knie.
Wij wensen haar veel beterschap!

