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Belangrijke data:
woe 21 september
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
e
14.30 schoolvoetbal 1 ronde
Do 22 september
Info avond groep 7/8 VO
vanaf 19:00 uur op Wereldwijs
Vrij 23 september
Groep 1 en 2 gymles
groep 6 en 7 Schooltuinen
Ma 26 september
groep 3 t/m 6 Olympische dag
woe 28 september
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
e
14.30 schoolvoetbal 2 ronde
Do 29 september en
Vrij 30 september
Studie tweedaagse
Leerlingen zijn vrij

Kernwaarde: leerkrachten zijn professionals staat dit jaar
centraal
De komende twee jaar worden de teams van Wereldwijs en Bijlmerdrie door het
toekennen van een teamscholingsbeurs van de gemeente Amsterdam geschoold om
het thematisch onderwijs en betekenisvol lesgeven (waaronder taalvorming) verder te
gaan ontwikkelen.
De methodiek IPC wordt vanaf groep 4 t/m groep 8
ingevoerd. De eerste scholing hebben we al gehad
in onze eerste werkweek (de kinderen hadden
nog vakantie) en iedereen is reuze enthousiast.
Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching,
Great Fun. Het International Primary Curriculum
is een integraal, thematisch en creatief curriculum
voor kinderen gericht op de creatieve en zaakvakken.
Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak
en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor
burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge
verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen
de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC
curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden
te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt
tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere
blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80
landen gebruikt! Meer weten?
Kijk eens bij www.ipc-nederland.nl
Daarnaast is er ook een grote subsidie verkregen van het Cultuurparticipatiefonds om
ons te gaan bekwamen in het gaan werken met een digitaal leerlingportfolio. Te
beginnen bij het vak beeldende vorming. Hier gaan zes scholen van Sirius in geschoold
worden.

Di 4 oktober
8.30 herhaling presentatie
ouderinformatieavond
woe 5 oktober
Dag van de leeraar
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
e
14.30 schoolvoetbal 3 ronde
Vrij 7 oktober
Groep 1 en 2 gymles
groep 6 en 7 Schooltuinen
woe 12 oktober
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
9.00 Boekenruilmarkt
14.30 schoolvoetbal finale
Ma 17 oktober tot en met
vrijdag 21 oktober
Herfstvakantie
Ma 24 oktober
Weer naar school

Ouderinformatieavond
Op woensdag 14 september 2016 hebben we onze ouderinformatieavond gehouden.
Deze avond bestond uit 2 delen. Een algemeen deel voor alle ouders en een informatie
gedeelte in de groepen. De directie heeft ouders ingelicht over de nieuwe
ontwikkelingen op de Bijlmerdrie. Er is onder andere gesproken over:
*de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek,
*de invoering van de grondwet vanuit de Vreedzame school
* ouderbetrokkenheid op school.
Daarna kregen ouders van de leerkrachten te horen wat er allemaal aan bod zal komen
komend schooljaar.
De opkomst van ouders was helaas erg laag. Om erachter te komen hoe het komt dat
weinig ouders de avond bezoeken, zijn we tijdens de inloop in gesprek gegaan met
enkele ouders die aangaven dat het niet altijd haalbaar is om ’s avonds naar school te
komen. We vinden het erg belangrijk dat u op de hoogte bent van bovenstaande
onderwerpen. Om die reden bieden we de presentatie van de ouder informatieavond
nogmaals aan en wel op dinsdag 4 oktober om 8.30 herhaald.

De intentieverklaring voor
ouders
Een onderwerp dat tijdens de
informatieavond is besproken is de
intentieverklaring tussen ouders
en school.
Het partnerschap tussen school en
ouders is ontzettend belangrijk.
Ouderbetrokkenheid draagt bij aan
de ontwikkeling van uw kind. Om
een goede relatie te onderhouden
is het belangrijk dat verwachtingen
helder zijn. Deze verwachtingen
staat beschreven in onze
intentieverklaring.

GRONDWET BIJLMERDRIE






Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
Wij lossen conflicten samen op
Wij helpen elkaar
Wij dragen allemaal een steentje bij

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de
verklaring. We vragen u de
verklaring door te lezen en te
ondertekenen.
Wij zullen de verklaringen
bewaren n het dossier van uw
kind.

Onze grondwet van de
Vreedzame school
Tijdens de informatieavond zijn we
met ouders in gesprek gegaan over
de Vreedzameschool lessen. Deze
lessen worden al een aantal jaar
wekelijks gegeven in groep 1 t/m
8. Het zijn lessen die bijdragen aan
het vergroten van de sociale
competentie en burgerschap van
onze leerlingen. De lessen worden
aangeboden rondom jaarlijks
terugkerende thema’s.
Dit jaar gaan we weer een stapje
verder en voeren we een
grondwet in dat gebaseerd is op de
lessenseries van de Vreedzame
school.
Over onze nieuwe anti-pest
aanpak (we zijn hier vorig jaar in
geschoold) komt een aparte
ouderavond op 3 november (om
alvast in de agenda te zetten)

De eerste intentie verklaring werd
op de ouderavond symbolisch ondertekend.

De ouders van groep 7 en 8 krijgen donderdagavond 22 september informatie
over de kernprocedure (overstap PO-VO).
De avond wordt aangeboden op Wereldwijs en start om 19:00 uur

Wat gaan we doen
Schoolvoetbal

Hulpouders
gezocht!

Woensdag 21 september gaat het schoolvoetbal beginnen.
Groep 3 heeft een voetbal team en er is een combi team
samen met Wereldwijs met groep 7/8.

Er hangt nu een lijst bij de deur
met de activiteiten die al
bekend zijn dit schooljaar!

Er wordt gevoetbald op het terrein van zuid-oost united (Bijlmerpark) op de
woensdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur op 21 september, 28 september en
5 oktober.
De finales worden gespeeld op 12 oktober op sportpark de toekomst bij AFC AJAX.

Teken u nu in! Alvast bedankt!

Kom ook gezellig kijken we hebben nog supporters nodig!

Olympische sportdag 26 september groep 3 t/m 6
Op maandag 26 september gaan de kinderen van gr 3 t/m 6 naar het Olympisch
stadion om deel te nemen aan een sportdag.
De dag duurt van 9.00 t/m 14.00 ( we zijn dus wat later op school, ongeveer 14.3014.45). De school regelt het vervoer (we worden gehaald en gebracht met de bus).
Denkt u ook aan sportkleding en een goed lunchpakket?
We kunnen nog ouderbegeleiding gebruiken! Geef u op bij de leerkracht.

Dag van de leraar
Op 5 oktober viert Nederland de
Dag van de Leraar, geïnitieerd door
het Ministerie van OCW. ’Een 10
voor de juf’ roept ouders en
kinderen op erbij stil te staan wat
de juf of meester voor hen
betekent. Ook de juffen en
meesters bij u op school. U vindt
toch ook dat zij alle waardering
van de wereld verdienen? En eens
lekker in het zonnetje mogen
worden gezet? We zouden het
geweldig vinden als de ouders met
hun kinderen op 5 oktober deze
waardering tonen. Dat kan met
een zelf geschreven gedicht of
prachtige kleurplaat. Of een
knutselbloem in de lievelingskleur
van de juf. Of die stoere hand voor
een lievelingsmeester.

P.S. “echte” cadeaus hoeven echt
niet! Voor leuke ideeën zie
www.een10voordejuf.nl

Naschoolse activiteiten
Er staan weer een hoop leuke activiteiten op het programma. Voor alle duidelijkheid:
als uw kind zich inschrijft voor meerdere activiteiten is het niet automatisch zo dat
het ook voor alle activiteiten geplaatst kan worden. Pas als uw kind een
bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is hij/zij geplaatst voor een activiteit.
Het eerste blok van dit jaar start op maandag 26 september en zal afgesloten
worden in de week van 12 december.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de interne coördinator Juf José.

Het thema van de komende kinderboekenweek is: VOOR ALTIJD JONG!
Opa’s en oma’s staan centraal bij dit thema. Nog drie weken en dan start de
jaarlijkse Kinderboeken week. Opa's en oma's, wie heeft ze niet. Ze lezen voor, ze
passen op, ze gaan met je uit en ze vertellen over vroeger. Talloze schrijvers hebben
zich laten inspireren en dat vind je terug in de kinderboeken die centraal staan deze
periode.
GESCHENKBOEK VAN ‘GRAND OLD MAN’ DOLF VERROEN Dolf Verroen schrijft het
Kinderboekenweekgeschenk. De titel is: ‘Oorlog en vriendschap‘. Een prachtig
verhaal over vriendschap in oorlogstijd van de schrijver die met zijn 87 jaar prima bij
het thema van de Kinderboekenweek Voor altijd jong! past.
De illustraties in het geschenkboek zijn
van Charlotte Dematons.
Het geschenkboek ontvangt u gratis tijdens
de Kinderboekenweek bij besteding
van tenminste 10 euro aan kinderboeken
in de boekwinkel.

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

Wat hebben we gedaan
Groep 1 en 2 op Zomersafari
Donderdag 15 september zijn de kleuters op safari door de buurt
geweest. Wat was het leuk en wat kwamen we veel dingen tegen!
Besjes, zaadjes, blaadjes en zelfs konijnenhaar!

Groep 3 en 4 op Zomersafari
De juffrouw van het natuurcentrum nam ons mee op
buurtsafari.
Ze vertelde ons, als je je geprikt hebt aan een brandnetel dan
moet je een plantje op je huid smeren en dan gaat de jeuk weg.
Dat plantje heet Hondsdraf, het groeit in de buurt van
brandnetels.

Dit is een spin. Een
spin heeft 8 poten,
daarom weet je
altijd dat het een
spin is.

Dit is een rietsigaar. Dat heet zo
omdat het op een sigaar lijkt.
Het voelt heel zacht. Het groeit
langs de sloot tussen het riet.
We mochten allemaal even
voelen en nu ligt er 1 bij ons in
de klas.

Hondsdraf,
tegen de
jeuk van de
brandnetel.

Bedankt ouders, zonder jullie was het niet gelukt!
Topuur gestart
Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen van
groepen 1/2 de eerste Topuur lessen gehad. Dit jaar is het
zoals een jaar geleden weer onder schooltijd zodat alle
kinderen kunnen deelnemen. De kinderen van groepen
1/2 krijgen de komende 6 weken les van een theater- en
dansdocent (1,5 uur per week). De lessen hebben het
thema familie en sluiten aan bij de voorstelling Hip Hop
Hoera. Deze zullen de kinderen op
1 november a.s.in het Bijlmer Parktheater bezoeken.
Het Topuur wordt mogelijk gemaakt door de subsidie
vanuit de Wijk Brede School die wij samen met Bijlmerdrie
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. In het
volgende blok zijn weer andere groepen aan de beurt. U
wordt hierover in de nieuwsbrief over geïnformeerd.

