_________________________________________________________________________________________

Overlijden juf Fenny Brinkman
Juf Fenny kwam in 2009 op de Bijlmerdrie werken. Met veel enthousiasme heeft ze
ruim 5 jaar lang de kleuters les gegeven. Helaas raakte ze in januari 2015 langdurig
ziek. In de 1,5 jaar die volgde is ze daarom niet meer op de Bijlmerdrie geweest.
Het afgelopen halfjaar was ze aan het re-integreren op onze collegaschool de
Schakel. Ze leek lichamelijk weer te herstellen. Haar overlijden kwam dan ook
onverwacht. Ze is op vrijdag 22 juli overleden aan een infectie in haar bloed.
We zullen haar herinneren als een betrokken en enthousiaste collega en
liefdevolle juf voor leerlingen en ouders.
Zoals u heeft gezien hebben we een gedenkplek ingericht in de aula. We vragen u
iets in het condoleanceboek te schrijven. We zullen dit over 2 weken aanbieden aan
de echtgenoot van juf Fenny.
Ook voor de kinderen zal dit een verdrietige boodschap zijn. We hebben daarom
ook voor hen een speciale boekenhoek ingericht met boeken die over overlijden en
afscheid nemen gaan. Tevens hebben we een “troostdoos” in huis met de nodige
informatie voor leerkrachten om goed in te kunnen spelen op vragen of zorgen van
kinderen.

_________________________________________________________________________________________

Juf Jacqueline gaat met pensioen

Belangijke data:

En wel vanaf 1 september 2016! Dat betekent dat wij haar
morgen flink in het zonnetje gaan zetten. We zullen zorgen
dat ze om 14:00 uur ook echt even buiten gaat staan om u
allen de hand te schudden.

Week 35
Tandarts is op school aanwezig
Groep 4 t/m 8 babyfoto meenemen

Juf Jacqueline heeft het langst op Bijlmerdrie gewerkt van
ons allemaal. Zij heeft zelfs de verhuizing van het
schoolgebouw nog meegemaakt. We wensen haar een
welverdiend en fijn pensioen toe en zullen haar enorm
gaan missen.

Di 30 aug
Afscheid juf Jacqueline
Woe 31 aug
groep 3 t/m 8 Gymlessen
Vrij 2Bijschrift
september
bij foto of afbeelding.
groep 6 en 7 Schooltuinenm
Di 6 september
groep 1 t/m 8 startgesprekken
Woe 7 september
groep 5 Schoolzwemmen
groep 1 t/m 8 Startgesprekken
mi
Vrij 9 september
groep 6 en 7 Schooltuinenmi

Startgesprekken
We willen graag ieder schooljaar beginnen met een individueel startgesprek
tussen ouders en leerkracht. Doel van dit gesprek is (verdere) kennismaking en
het uitspreken van onze beide verwachtingen voor het nieuwe schooljaar.
Vragen en onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen:
 Schets een beeld van uw kind (bijv. karaktereigenschappen, interesses,
vrijetijdsbesteding)
 Wat wilt uw kind het komende jaar leren?
 Welke uitdaging ziet u voor uw kind?
 Heeft u ten aanzien van het nieuwe schooljaar zorgen, goede tips of vragen
die u wilt delen?
Deze gesprekken vinden op dinsdag 6 september en woensdag 7 september
2016 plaats. Leerlingen uit groep 6,7,8 zijn ook aanwezig bij het gesprek.
Uw kind krijgt deze week een uitnodigingsbrief.

Thema “jong en oud” in groep 4 tot en met 8
Tot aan de herfstvakantie gaan wij werken met het thema ‘Jong en oud ‘ – Mensen van
verschillende leeftijden’. Dit thema is onderdeel van het International Primary Curriculum (IPC),
we werken hiermee aan diverse vakken, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en
internationaal begrip.
Uw kind krijgt hierbij hulp om op een meer zelfstandige en verantwoordelijke manier te leren.
Ook zal uw kind leren beseffen dat de wereld niet ophoudt bij Nederland en dat er verschillen
zijn met andere landen en culturen, maar tegelijkertijd zal er een gevoel van samenhang met de
Bijschrift bij foto of afbeelding.
rest
van de wereld worden ontwikkeld.
We zullen het thema starten op woensdag 31 augustus met een quiz.
Hiervoor hebben we een babyfoto van uw kind nodig.
Kunt u ervoor zorgen dat u deze foto meegeeft morgen?

De afsluiting van het thema zal plaatsvinden op vrijdag 14 oktober in de vorm van een
picknick met Oudhollandse spelletjes. U bent natuurlijk ook van harte welkom!
Verdere informatie volgt.

