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Vertrek Juf Marit

Belangrijke data:

Lieve kinderen en ouders van Bijlmerdrie

Woe 15 februari
Groep 3 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Boekenruilmarkt

Nieuwe collega’s introduceren zich altijd even in de nieuwsbrief, dus waarom
schrijven vertrekkende collega’s ook geen stukje? Toen mij gevraagd werd een
afscheidstukje te schrijven, klom ik direct in de pen. Ik blik namelijk graag met jullie
terug naar de afgelopen periode op Wereldwijs en Bijlmerdrie.

Do 16 februari
Groep 5 t/m 8 Leerorkest

Vrij 17 februari
Groep 1 en 2 geen gymles

Ma 20 februari
tot en met
Vrij 3 maart
Voorjaarsvakantie

Ma 6 maart
Groep 3 t/m 6 Topuur
Groep 3 t/m 4 muziekles
Groep 1 t/m 2 gymles

Woe 8 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
oudergesprekken

Do 9 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
oudergesprekken
Vrij 10 maart
Groep 1 en 2 gymles

Ma 13 maart
Groep 3 t/m 6 Topuur
Groep 3 t/m 4 muziekles
Groep 1 t/m 2 gymles

Woe 15 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Do 16 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat ik besloot om mijn kleine dorpsschooltje te
verlaten voor het adjunctschap op beide scholen. Een beslissing waar ik geen dag spijt
van heb gehad. Ik had al eerder met Paula Hoonhout samengewerkt en dat was toen
zo goed bevallen, dat ik graag deze kant op kwam. Haar bevlogenheid, kennis en
ervaring zie ik gespiegeld in de school. Ik vind Bijlmerdrie een bruisende school met
een heel breed aanbod voor kinderen. Ik heb dan ook met veel plezier samengewerkt
met leerkrachten, ouders en ondersteuners. Ik zie een zeer betrokken en lerend team
dat constant op zoek is naar verbetering. Ik bewonder hun liefde voor kinderen en het
leraarschap. De sfeer die zij samen neerzetten in combinatie met de kwetsbaarheid
die zij tonen maakte het voor mij heel fijn om samen aan de kwaliteit te bouwen. En
met succes!
Ook de ouders en kinderen van Bijlmerdrie zal ik gaan missen. Ik word altijd zo blij van
het openen van de deur ’s ochtends vroeg. Even een praatje met iedereen, of een
ijskoude hand of een warme knuffel ontvangen. Ouders heb ik vooral gesproken bij de
inloop, koffie ochtenden en oudergesprekken. Mijn contact met ouders is gegroeid de
afgelopen jaren. Met name toen ik hoogzwanger rondliep merkte ik hoe ouders en
kinderen met mij meeleefden. Ik heb mezelf in die tijd wat meer op de kaart gezet. Ik
kreeg een eigen plekje, naast het vertrouwende gezicht van juf Rita, die ik overigens
heel erg ga missen.
Als je mij zou vragen wat ik het meeste geleerd heb de afgelopen jaren dan is het wel
hoe fijn het is om te blijven leren. Want dat leren gebeurt door de hele school; door
teamleden, kinderen en ouders. Daarbij heb ik ook ervaren hoe belangrijk het is
successen te blijven vieren! Want uiteindelijk is dat de brandstof om lerend te blijven.
Ik ben dan ook heel erg trots op het mooie inspectierapport uit mei 2016.
Wat ik de school zou willen meegeven is het besef hoe groot de kracht van een kleine
school kan zijn. Ik merk dat er een hele hechte club ouders zich steeds meer inzet
voor allerlei activiteiten in de school. Ik hoop dat dit het komende jaar nog meer
uitgroeit.
Maar waarom dan een afscheid?
Mijn vertrek is een hele persoonlijke afweging geweest.
Ik merk dat ik op een punt in mijn leven ben gekomen
dat ik een hele nieuwe weg in wil slaan. Bij deze stap
hoort ook het verlaten van het onderwijs voor mij bij.
Ik gun mezelf een periode waarin ik vanuit “het niets”
weer “iets” kan gaan vullen. Wat dat precies is weet
ik nu nog niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik ook op dit pad weer nieuwe
levenslessen zal leren, waardoor weer nieuwe paden ontstaan.
Ik bedank iedereen voor de fijne tijd op Bijlmerdrie.

Juf Marit

Wat gaan we doen
Boekenruilmarkt op woensdag 15 februari
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.

Beste ouders van gr 1/2,
Vrijdag 17-02-2017 sluiten wij,
samen met De drie Bijtjes, het
thema dierenarts af!

Om te zorgen dat iedereen voldoende (nieuwe) boeken kan lezen thuis,
organiseren wij een BOEKENRUILMARKT Ieder kind mag voor woensdag 15
februari 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 17e 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?

Wij doen dit door een liedje te
zingen en te laten zien wat wij
hebben geleerd!
U bent vanaf 8.25 uur welkom in
de speelzaal! Daarnaast is het
vrijdag speelgoedmiddag!

Uw ideeën gevraagd voor de
workshopouderavond op
woensdag 29 maart
–SAVE THE DATEDit jaar nodigen we alle ouders van Bijlmerdrie uit om kennis te maken met de
succesvolle workshopouderavond die we al jarenlang op Wereldwijs houden.
Maar nu dus voor alle ouders van beide scholen.
Dit jaar is dat op woensdag 29 maart, op locatie Wereldwijs!
Zet de datum alvast in uw agenda!
U kunt naar drie workshops gaan. Uit onze gesprekken met ouders schatten wij in
waar u graag iets over wilt weten. Dit jaar doen we dat ook maar willen u graag
nog meer mee laten denken over ons aanbod voor U!

De kinderen mogen dan één stuk
speelgoed van thuis meenemen
(graag iets waarmee je samen kunt
spelen en wat, mocht het vallen,
niet gelijk kapot is).
Groetjes,
De kinderen van groep 1/2, juf
Freke en meester Imro.

Dus aan u de vraag:
Waar wilt u graag informatie over ten aanzien van ons onderwijs?
-wat doen ze toch met die nieuwe rekenspelletjes en waarom?
- of wat is dat IPC nu precies, hoe gaat dat in de klas etc.
Schrijf uw vragen/ideeën/behoeften op in de hal bij de flap-over!
Wellicht kunnen wij dan ‘op maat’ een workshop aanbieden.

Wat hebben we gedaan
Knuffelles gr 1/2
Omdat wij met het thema dierenarts/huisdieren bezig zijn kwamen er mensen
van Kinderboerderij De Bijlmerweide op bezoek met 3 cavia’s en een konijn!
Dat was echt spannend! We mochten de dieren aaien en zelfs op schoot
nemen. Het was ook wel grappig want op een gegeven moment lagen er wat
keutels op de grond. De kinderen waren misschien niet de enigen die het
spannend vonden…

Tutorlezen gr 7/8
In het kader van de Nationale Voorleesweek leek het ons leuk om onze oudste
kinderen aan de jongsten te laten voorlezen. Een goede oefening voor groep
7/8, en voor de onderbouw natuurlijk heel leuk en leerzaam!

Discussiëren kun je leren
Groep 7 en 8 hebben al een aantal lessen gehad in discussiereen kun je
leren.

WAT IS DKJL?
Discussies tussen en met kinderen en jongeren zijn vaak verrassend en
spontaan. Maar ze kunnen ook lastig zijn. Doordat het onderwerp
gevoelig ligt, doordat kinderen moeite hebben met de Nederlandse
taal, doordat kinderen graag willen praten maar vergeten te luisteren
of doordat discussie kan leiden tot ruzie.

STRAATWIJZE THEMA'S & STELLINGEN
Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan actief
burgerschap en sociale integratie. Maar hoe doe je dat? Discussiëren
Kun Je Leren helpt leerkrachten en leerlingen de vaardigheden
rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van actuele
thema’s, zoals mediawijsheid, pesten, omgaan met geld, gezond leven,
de vrijheid van meningsuiting en discriminatie worden leerlingen op
een speelse en constructieve manier discussievaardigheden
bijgebracht.

Leerkrachten die wij spreken geven aan dat ze het moeilijk
te vinden om gevoelige onderwerpen te bespreken in de
klas. Leerkrachten vermijden thema’s zoals de aanslagen in
Parijs, IS, Syrië en/of de vrijheid van meningsuiting uit
angst voor heftige reacties. Leerlingen laten dezelfde angst
zien: “Maar juf, als we gaan discussiëren krijgen we toch

Op 10 februari start er een uniek project:
Geef Mij Maar Een Boek!
Boekverkopers hebben landelijk de handen ineen geslagen om alle kinderen van
Nederland in staat te stellen om hun eigen boekenplank op te bouwen. Die
boekenplank willen we vullen met de allermooiste jeugdboeken die er ooit in
Nederland zijn verschenen. Boeken om te hebben, te houden en te koesteren. Dat
wens je toch ieder kind toe?
Boekhandelaren willen dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken. De mooiste
boeken. Daarom bieden zij ieder jaar een jeugdboekenklassieker aan voor maar € 2,-.
Het eerste actieboek van Geef Mij Maar een Boek! vorig jaar was het beroemde
Oorlogswinter van Jan Terlouw.

Dit jaar is het actieboek

Achtste-groepers huilen niet
van Jacques Vriens.
Al meer dan twintig jaar lezen steeds weer nieuwe jongeren dit aangrijpende boek
over Akkie uit groep acht die dol is op voetbal en zich met haar klasgenootjes
voorbereidt op de cito toets, kamp en het voetbaltoernooi. Vriendschap en opgroeien
worden vol vaart beschreven, in dit verhaal dat Jacques Vriens baseerde op zijn
ervaring als meester op een lagere school. Niet alleen de gezamenlijke voorbereiding
op de middelbare school beschrijft hij met veel gevoel, maar ook wat er gebeurt als
Akkie ziek blijkt te zijn.

