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Belangrijke data:
Woe 30 november
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 1 december
Themabijeenkomst Sint en Kerst
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
(deelrepetities)
Vr 2 december
Groep 1 en 2 gymles
Ma 5 december
Sinterklaasfeest
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Di 6 december
9.00 uur kerstversiering
ophangen met hulpouders
Grp 6 schaatsen
Woe 7 december
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 8 december
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
(orkestrepetitie)
Vrij 9 december
Groep 1 en 2 gymles
Ma 12 december
Groep 3 t/m 8 danslessen
(laatste les)
Di 13 december
Groep 6 schaatsen (laatste les)
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
Do 22 december
17.30 – 18.30 Kerstdiner

Ouderavond anti-pest aanpak
Op 10 november was er een ouderavond
voor de ouders van de kinderen van
Bijlmerdrie en Wereldwijs. Op die avond
heeft Fleur Runeman, van de advies en
begeleidingsdienst van het ABC, samen
met de stuurgroepleden van De
VreedzameSchool, juf Maaike, juf Anne en
juf Rita B, hoe de Oplossingsgerichte
Pest Aanpak (OPA) aansluit binnen de
preventieve kaders van de Vreedzame
School om zodoende samen te werken aan een sociaal veilig Bijlmerdrie en
Wereldwijs. Op die avond hebben wij het
gehad over wat de school doet om pesten te voorkomen en u weet wat u als ouders
kunt doen om hieraan bij te dragen. Ook hebben wij het gehad over wat de school
doet als er gepest wordt en u weet wat u als ouder kunt doen om te helpen het
pesten te stoppen.
Jullie hebben kennis genomen van de Oplossingsgerichte Pest Aanpak en tenslotte
hebben wij het gehad over de samenwerking tussen ouders en de school om tot een
beter sociaal veilig klimaat te komen op Bijlmerdrie en Wereldwijs. De aanwezige
ouders vonden de informatie over de OPA-aanpak zeer zinvol. Ouders waren het er
mee eens dat op alle scholen gepest wordt en dat het pesten serieus moet worden
aangepakt. Ouders vinden het fijn dat beide scholen met deze aanpak aan de slag
gaan. Ouders gaven aan graag op de hoogte gehouden te worden als het OPA-traject
wordt ingezet zodat zij hun kind(eren) thuis kunnen ondersteunen. Het was wel
jammer dat de opkomst zo laag was. Om de afwezige ouders deze belangrijke
informatie niet te onthouden zal de power point op de website van beide scholen
geplaatst worden. Al met al kijken wij op een positieve, constructieve, productieve en
kritische avond terug.

Oudergesprekken
Afgelopen week zijn de oudergesprekken geweest. We hebben veel positieve
berichten gehad over de kleine tussenrapportage en het samen kijken naar het
observatiesysteem HOREB bij de onderbouw.
De aanpassing van dit tussenmoment is mede gebaseerd op het
tevredenheidsonderzoek onder ouders waaruit naar voren kwam dat u de periode
tussen het startgesprek en de rapportage in februari te lang vond. We vinden het
prettig te weten dat u deze vorm van de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind
zo waardeert. Lukt het u niet om op het afgesproken tijdstip naar school te komen,
dan stellen wij het erg op prijs dat u ons dit laat weten. Het komt regelmatig voor dat
leerkrachten tussendoor wachten op ouders die niet komen opdagen.

Angela van Leuveren
Ik ben Angela, 26 jaar en vanaf 1 december ben ik de
nieuwe juf van groep 5/6. Gestudeerd in Groningen en na
m'n studie verhuisd naar Bussum en sindsdien werkzaam
geweest op verschillende scholen in heel Amsterdam.
Naast werk doe ik aan ballroom dansen(stijldansen) en ben
hiermee afgelopen jaar naar de wereld kampioenschappen geweest. Ik hou dus van
dansen, maar ook van muziek. Ik heb enorm veel zin om te gaan werken in groep 5/6
en we gaan er een mooie tijd van maken.

Ouderbijdrage
nog niet betaald?
Het is nog mogelijk om de
ouderbijdrage over te maken naar:

NL36 INGB
000 7 9769 43
t.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 december 2016
e
het 1 termijn over.

Het Sinterklaasfeest
op 5 december
Op maandag 5 december zal
Sinterklaas weer een bezoekje
brengen aan de kinderen van de
Bijlmerdrie. We verwachten de Sint
en zijn Pieten rond 08:45 uur op het
plein. Het zal weer een groot feest
worden.
We verwachten alle kinderen tussen
8.15 uur en 8.25 uur op school. Om
12:00 uur is het feest afgelopen en
mogen alle leerlingen naar huis.

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 kijken.
e
Op 16 januari start de 2 periode van de naschoolse activiteiten. Begin december
ontvangt u weer de inschrijfformulieren hiervoor.

Hulpouders gezocht!
Maandagmiddag om 14.00 uur gaan we de sinterklaasspullen opruimen en
dinsdagochtend om 8.45 uur gaan we de kerstversiering ophangen.
Komt u ook helpen?

Wat gaan we doen

Wat hebben we gedaan
Groep 6 gaat schaatsen
De Jaap Eden IJsbaan vindt het belangrijk om Amsterdamse jeugd te enthousiasmeren voor de
schaatssport. Daarom bieden zij een Schoolschaats-programma aan.
Schaatsen is een complete beweging waarin kinderen veel energie en concentratie kwijt kunnen.
Deze oer-Hollandse sport is sterk in onze cultuur ingebed. Doordat er niet ieder jaar natuurijs is,
dreigen kinderen het gevoel voor schaatsen te verliezen. Schaatsen kan een prima bijdrage
leveren om de toenemende obesitas onder de jeugd een halt toe te roepen.
Het schoolschaatsen bestaat uit drie lessen waarin verschillende schaatsdisciplines aan bod
komen o.a. langebaanschaatsen en ijshockey. Het geheel wordt afgesloten met een echte
‘Elfstedentocht’. De lessen worden gegeven door gediplomeerde, professionele trainers van De
Schaatsschool. De lessen duren één uur en worden gegeven in de ijshal.
De lessen zullen dus altijd doorgang vinden, ook al is het slecht weer. Er wordt goed materiaal
ingezet zodat alle voorwaarden aanwezig zijn om kinderen snel te leren schaatsen.

Creamiddag Sinterklaas
Afgelopen vrijdag hadden we weer een creamiddag. Deze keer was het thema: Sinterklaas! Er
zijn verschillende knutsels gemaakt die weer in de school te bewonderen zijn. Wat hebben de
kinderen hard gewerkt en wat was het gezellig!

Pepernoten bakken
De leerlingen hebben heerlijk gesmuld.
Vooral de pepernoten maken was dikke pret.
Ook in groep 1/2 hebben we pepernoten gebakken! Wat rook dat deeg lekker, sommige
kinderen konden de verleiding niet weerstaan om alvast een hapje te nemen. Daarna moesten
er kleine bolletjes worden gemaakt. Even in de oven… en KLAAR! Opeten maar! Dat was
smullen! Hulpouders bedankt!

Schoentje zetten
Woensdag was het weer zover. Alle kinderen van de Bijlmerdrie mochten van Sinterklaas hun
schoen op school zetten. Ze moesten natuurlijk wel een sinterklaasliedje zingen! Het was erg
spannend of Sinterklaas tijd had om bij de Bijlmerdrie langs te gaan in deze drukke tijd.
Gelukkig zat er de volgende ochtend een schoencadeautje en een zakje pepernoten in de
zelfgemaakte schoenen.

