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Belangrijke data:

Woe 14 december
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 15 december
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 16 december
Groep 1 en 2 gymles
Ma 19 december
Groep 3 t/m 8 kerststukjes
maken
Di 20 december
Koffieochtend ouders 08:30 uur
Groep 1 t/m 2 kerststukjes
maken
Woe 21 december
Boelenruilmarkt
Do 22 december
17.30 – 18.30 Kerstdiner
Vr 22 december
Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Ma 26 december t/m
Vrij 6 januari kerstvakantie
Ma 9 januari
Groep 1 t/m 4 muzieklessen
Di 10 januari
Koffieochtend ouders 08:30 uur
Woe 11 januari
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Vrij 13 januari
Groep 1 en 2 gymles
Groep 7/8 bliksemstage
Ma 16 januari
Start blok 2 naschoolse
activiteiten
Di 17 januari
Groep 8 kennismakingsles OSB
Woe 11 januari
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Nieuwe groepssamenstelling
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 in een nieuwe groep gestart.
Door de vele verhuizingen die er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden is
het leerlingaantal van de school onverwachts gedaald. Dat heeft consequenties voor
de bekostiging van het personeel en dus de bezetting in de groepen. Om de groepen
te kunnen bekostigen zijn we over gegaan op nieuwe combinatieklassen:
Groep 1/2 (22 leerlingen)
Groep 3/4 (17 leerlingen)
groep 5/6 (25 leerlingen)
groep 7/8 (14 leerlingen)

juf Freke
juf Sandra
juf Ellen
juf Deborah

Juf Angela zal zich de komende maand bezighouden met de soepele overgang en
ondersteuning van groep 3 / 4 en groep 5 / 6. We zullen haar als collega gelukkig niet
verliezen. Op Wereldwijs vertrekt per 1 januari een leerkracht die dichter bij huis gaat
werken. Juf Angela zal onze collega blijven en groep 4 op Wereldwijs overnemen.
De ouders van groep 3 t/m 6 zijn vorige week ingelicht en hebben de gelegenheid
gekregen over dit nieuws vragen te stellen. Er is namelijk op woensdag 7 en
donderdag 8 december een koffieochtend georganiseerd in de ouderkamer. We zijn
blij dat ouders hier gebruik van hebben gemaakt.

Ouderbetrokkenheid en saamhorigheid op de
Bijlmerdrie
De afgelopen periode is er veel contact geweest met
een aantal ouders van school. We zijn altijd blij met
betrokken ouders die nauw samen willen werken en
school willen ondersteunen. We weten inmiddels hoe
belangrijk dit contact is voor de sfeer en het gevoel van
saamhorigheid op school.
We willen u daarom vaker ontmoeten. Vandaar dat we
de komende weken regelmatig koffieochtenden
organiseren voor ouders. Dit zijn geen thema
bijeenkomsten maar contactmomenten waarop we
samen kunnen bekijken hoe school en ouders de
krachten kunnen bundelen en de saamhorigheid te
vergroten. Voorlopig is dit iedere dinsdagochtend om
08:30 uur in de ouderkamer. U bent van harte
uitgenodigd.

Personeel
Juf Filippa, intern begeleider, neemt fulltime ouderschapsverlof op voor twee
maanden. Zij wordt vervangen door Gina Pizutti. Juf Gina heeft heel lang geleden op
Wereldwijs gewerkt en vindt het ontzettend leuk om weer terug te keren! Zij gaat
naast de vervanging van Filippa (drie dagen) ook twee dagen uitvoering geven aan de
groepsarrangementen vanuit het Passend Onderwijs.
Juf Paula zal in de kerstvakantie een tweede operatie aan haar pols ondergaan en zij is
de eerste week na de kerstvakantie hierdoor afwezig.

Ouderbijdrage nog niet betaald?
Afsluiting
NaSchoolseActiviteiten
In week 50, maandag 12 december
tot en met vrijdag 16 december
vinden de afsluitende activiteiten
plaats.
Alle ouders zijn het laatste halfuur van
de activiteit uitgenodigd om te komen
e
kijken. Op 16 januari start de 2
periode van de naschoolse
activiteiten.

Alle ouders worden
uitgenodigd voor het
<kerstdiner voor ouders>

Het is nog mogelijk om de ouderbijdrage over te maken naar:

NL36 INGB 000 7 9769 43t.n.v. Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat u dan de naam van uw kind(eren), de groep(en) en
ouderbijdrage vermeldt. U kunt de ouderbijdrage ook contant betalen bij Juf José.
U krijgt dan een kwitantie die u goed moet bewaren, want dit is het bewijs dat u
betaald heeft. Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen. Maak dan voor 31
e
december 2016 het 1 termijn over. Of laat juf José weten wat voor andere
betalingsregeling u wilt treffen.

Wat gaan we doen

Donderdag 22 december Kerstdiner

Wij vinden het belangrijk om op de
Bijlmerdrie een gevoel van
saamhorigheid te creëren. Ook willen
we ouders het gevoel geven welkom
te zijn. Vandaar dat we u van harte
uitnodigen voor het kerstdiner voor
ouders. Terwijl de kinderen in de
klassen eten, zullen we in de aula en
de ouderkamer de ouders ontvangen.
U hoeft dus niet tussendoor naar huis
te gaan.

Nog even en de kerstvakantie begint alweer. Maar niet voordat we met alle
kinderen op school hebben gegeten tijdens ons jaarlijks kerstdiner.

Als iedereen nog een gerecht
meeneem, dan zorgen wij voor een
(fris)drankje. We zullen er dan een
gezellig samenzijn van maken.

De kinderen hebben voor het diner nodig: een bord, een kom, een beker en
bestek. Wilt u ervoor zorgen dat dit in een plastic tas (met naam) meegenomen
wordt? We willen de zakken uiterlijk woensdag 21 december ontvangen. Eerder
afgeven mag uiteraard ook.

Kerststukjes maken

Graag ook even de namen op de schalen van de gerechten, het servies en het
bestek doen. Er blijft vaak van alles over na het diner. We willen graag dat alles
weer netjes mee naar huis kan met u.

Dit jaar gaan we weer met alle
leerlingen kerststukjes maken.
Wij zorgen voor het kerstgroen en de
oase.
Als u nog kerstspullen over heeft wilt u
die dan meegeven dan kunnen we die
gebruiken voor de kerststukjes.
Vindt u het leuk om te helpen met het
maken van de stukjes, geef dit dan
door aan de leerkracht van uw kind.

Voor dit diner vragen we aan alle kinderen en ouders om iets lekkers thuis te
bereiden. U kunt dit gerecht opschrijven op het formulier dat bij de deuren van
de klassen hangt. Heeft u meerdere kinderen op school, schrijf dan a.u.b. bij alle
klassen iets op. Dit mag uiteraard steeds hetzelfde gerecht zijn, zodat u porties
kunt maken. Het is niet noodzakelijk om voor heel de groep iets lekkers klaar te
maken, voor 5 personen is meer dan genoeg. Wilt u de gerechten warm
meenemen naar school? We kunnen namelijk niet voor alle klassen van alles nog
opwarmen in onze keuken.

Op donderdag 22 december tussen 17:15 en 17:30 uur kunt u het eten naar de
klas brengen. Daarna gaat u naar buiten om de kinderen op te wachten. Zij zullen
per klas naar buiten komen om voor u te zingen.
Daarna zullen de kinderen naar de klassen gaan om te dineren.
Om 18:30 kunt u uw kind weer in de klas ophalen.

Kinderen… Chat er over! Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe
leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen? Onze pre-puber drukt een stempel
op het gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden? De scheiding is ingrijpend,
hoe ontzien we de kinderen? Als ouder ben je voortdurend bezig met de
opvoeding en het opgroeien van je kind.
Via de chat kan iemand van het Ouder- en Kindteam met je meedenken. Chatten
over kleine en grote vragen kan iedere middag op werkdagen.
Natuurlijk kan je ook langskomen, mailen of bellen: 020 5555961.
Wacht niet te lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam

Boekenruilmarkt op woensdag 21 december
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 21 december 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?

Wat hebben we gedaan
Ieder Kind Een Eigen Boek
Vervuiling van de eigen leefomgeving zorgt voor een
verziekte leefomgeving. Vervuiling van de eigen
leefomgeving zorgt voor verloederiing van die
leefomgeving.
Onderzoek: 15 minuten lezen per
dag
Uit onderzoek blijkt dat scholen erg te spreken zijn over het concept van dagelijks 15 minuten lezen. Meer dan de helft geeft aan dat
Stichtinglezen
'Ieder
Kind Een
Eigen
heeft geeft
tot doel
de resultaten op het gebied van begrijpend
verbeterd
zijn.
LiefstBoek'
70 procent
aan om
dat ook er verbetering is bij technisch
lezen.
jonge kinderen bewust te maken van de voordelen van een schone

eigen leefomgeving voordat er milieuproblemen ontstaan.
Wij denken dat het geven van een speciaal voor ieder kind geschreven milieuboek de
manier is om de juiste bewustwording te kweken bij jonge kinderen ten aanzien van
een schoon milieu. Een schoon milieu begint bij ieder kind zelf. Daarom is ons motto
"ieder kind een eigen milieuboek!".

Sinterklaas
Wat een feestweek! Maandag 5 december was het dan zo ver!
SINTERKLAAS kwam op school! Vol spanning hebben de kinderen
de sint opgewacht op het schoolplein. Wat hebben we weer
genoten van het feest! Het liedje: pepernoot, taaitaai, chocola
was dit jaar nieuw voor de kinderen en de SINT!

Kerst in groep 1 / 2
Vrijdag gingen we in de groep de kerstboom versieren, van
juf josé en hulpouders kregen we warme chocolademelk en
kerstkransje! Hmmm, lekker!

een

Wat is er te doen

OBA beloont kinderen die een jaar lang
geen boete hebben gehad
De OBA geeft een cadeau aan kinderen die
in 2016 OBA-materialen geleend hebben
en altijd alles keurig op tijd hebben
teruggebracht.
Kom tussen 6 en 24 december naar één
van onze 26 OBA-vestigingen om het
cadeau op te halen.
Hebben kinderen wel een boete?
Is je pas geblokkeerd?
Of heb je boeken of cd's thuis die je allang
had moeten inleveren?
Dan kunnen zij, in dezelfde periode, ook
langskomen. De boete wordt door de OBA
kwijtgescholden zodat kinderen in 2017
weer volop kunnen lenen.
Deze actie geldt voor alle OBA-leden van 0
t/m 18 jaar en alleen van 6 t/m 24
december 2016.

