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Vakanties en vrije dagen 2016-2017

Belangrijke data:
Di 12 september
Startgesprekken
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 13 september
Startgesprekken
Do 14 september
8.30 – 9.30 uur Ouderworkshop
Oefenweb, Locatie Wereldwijs
Di 18 september
8.30 en 11.00 uur
themabijeenkomst “De
Toverschool” locatie Wereldwijs
Grp 1 t/m 4 Start Topuur
Di 19 september
13.00 uur grp 5 zwemmen
Start Klein Leerorkest
Vanaf ma 25 september
Start Naschoolse activiteiten
Di 26 september
09.15 uur grp 1 /12 natuurpad
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 27 september
19.30 Workshop Breinplein
Do 29 en vrij 30 september
Studietweedaagse
Leerlingen zijn vrij
Woe 4 oktober
Schoolvoetbal
Do 5 oktober
Landelijke staking leerkrachten
Woe 11 oktober
Schoolvoetbal
Do 12 oktober
Start leerorkest grp 5 t/m 8
Woe 18 oktober
Schoolvoetbal

U ontvangt hierbij een overzicht van alle studie- en vrije dagen voor het nieuwe
schooljaar 2016-2017 voor de leerlingen.
Vakantiedagen 2017-2018

Van

t/m

Studie tweedaagse
Herfstvakantie
6 december vrij/studiedag
22 december vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie en studieweek
Tweede Paasdag
Meivakantie/Hemelvaart en studieweek
Pinksterdag
20 juni Studiedag
6 juli Studiedag (calamiteiten dag)
20 juli vrije middag
Zomervakantie

28-09-17
21-10-17
06-12-17
22-12-17
23-12-17
24-02-18
02-04-18
27-04-18
21-05-18
20-06-18
06-07-18
20-07-18
21-07-18

29-09-17
29-10-17
vanaf 12.00
07-01-18
11-03-18
13-05-18

(onder voorbehoud)
vanaf 12.00 uur
02-09-18

Goede start
De eerste week zit erop. We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. Ons team heeft er in ieder geval weer zin in.
In de groepen worden deze eerste weken dagelijks lessen gegeven van de
Vreedzame School zodat er een fijn groepsklimaat ontstaat zodat iedereen zich
thuis voelt en er worden samen klassenafspraken gemaakt.
De Vreedzame school
Onze pedagogische visie kenmerkt zich door een consequente en duidelijke
benadering van de kinderen, maar ook door openheid, een gezellige sfeer en
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Sinds 2010 werken we volgens het principe van de Vreedzame School. De
Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. We benaderen de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem
krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. Waar mensen
en kinderen samenleven komen conflicten voor. De leerkrachten leren de kinderen
hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er wordt geleerd hoe je een ruzie goed
kunt oplossen en wat je kunt doen als je het niet met elkaar eens bent. Kinderen
van groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediatoren. Zij hebben een belangrijke rol
bij het oplossen van conflicten.

Even voorstellen…..

Onze nieuwe Ouder
Kind Adviseur
We hebben afscheid genomen
van Bibi Zwaneveld die aan onze
school was verbonden.
Mijn naam is Nabila Chaghouaoui
en ik ben per
1-9-2017 de nieuwe ouder- en
kindadviseur.
Op dinsdag ben ik aanwezig op
Wereldwijs en woensdag op
Bijlmerdrie.
Mocht u een keer een afspraak
willen maken omdat u
bijvoorbeeld een vraag heeft over
de opvoeding van uw kind(eren),
neemt u dan gerust contact met
mij op via:
n.chaghouaoui@oktamsterdam.nl of

06- 46867140

Startgesprekken
12 en 13 september
De startgesprekken zijn op 12 en
13 september. Dit is 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.
Deze gesprekken vinden om
dinsdagmiddag en -avond
12 september plaats en
woensdagmiddag 13 september.
Sommige leerkrachten wijken van
deze data af maar daar bent u al
door hen zelf over geïnformeerd.
Nieuw dit jaar is dat uw kind mee
mag komen naar het
startgesprek!
Per abuis staan er verkeerde data
in de uitnodigingbrief die u per
mail heeft gekregen. Excuus

De kleuters krijgen tijdens elk blok een ‘kletskaart’ mee. Op de voorkant van deze
kaart staan Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die bij de lessen van De
Vreedzame School regelmatig een hoofdrol spelen. Blok 1 van De Vreedzame School
heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan een
fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en
gewaardeerd voelt. U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de
vragen:
 Met wie heb je vandaag gespeeld?
 Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?
 Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt?
Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en
drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje
voordoen?
 Waarmee heb je een ander kind geholpen?
 Waarmee wil je thuis helpen?
 Zullen we elkaar een opsteker geven?
 Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?
Veel kletsplezier!

Themabijeenkomst
18 september

Welke
heb jijenalkleuters,
gedaan in de klas? En welke taak wil je
Beste ouders
vantaak
de peuters
Daar zijn graag
we weer!
doen?
Na een lekkere lange vakantie ga ik weer starten met de themabijeenkomsten. Het
eerste thema bij de peuters gaat over ‘Reuzen en Kabouters’ en bij de kleuters is
het ‘De Toverschool’. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 september in de
ouderkamer. Onder het genot van koffie en thee krijgen jullie informatie over wat
jullie kinderen doen in de groep. We praten hierover en jullie krijgen tips hoe je hier
thuis bij aan kunt sluiten.
Interesse? Kom ook!
Maandag 18 september.
8.30 – 10.00 en 11.30 – 13.00
In de ouderkamer van Wereldwijs.
Groet, Femke (ouderconsulent)

Topuur start
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. Volgende week beginnen de eerste topuur lessen. De kinderen uit
groep 1 t/m 4 krijgen de komende weken les van een theater- , beeldendekunst- en
dansdocent. De lessen hebben het thema van de kinderboekenweek 2017,
“Gruwelijk eng”.

Ook zullen de kinderen van groep 1 tot en met 4 op woensdag 4 oktober de
voorstelling “Monsterlijk Mooi” bijwonen.
In de volgende blokken zijn weer andere groepen voor topuur aan de beurt.
U wordt hierover in de nieuwsbrief geïnformeerd.

Nieuwe schoolgids
is klaar
De schoolgids van dit
schooljaar is af. Tijdens de
startgesprekken deze wek krijgt
u een geprint exemplaar via de
leerkracht uitgereikt.

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

Naschoolse
activiteiten
Vanaf 25 september gaan de
naschoolse activiteiten weer
van start. 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.
De activiteiten die op
donderdag en vrijdag zijn,
starten een week later
ivm met de studietweedaagse
op 28 en 29 september.
Voor verdere vragen kunt u
terecht bij de interne
coördinator Juf José.

staking
5 oktober
Zoals u vast al via de media
heeft vernomen is er een
staking op 5 oktober
aangekondigd voor de
leerkrachten van het
basisonderwijs. Houdt u er vast
rekening mee dat er deze dag
geen onderwijs wordt
gegeven aan uw kinderen en
dat u voor opvang moet
gaan zorgen. Op dit moment is
het nog niet duidelijk of de hele
school dicht gaat of dat er een
gedeelte van de leerkrachten
wel gaat werken… wordt
vervolgd….

Workshop BreinPlein voor ouders (locatie Wereldwijs)
27 september 19.30 – 20.30 uur
Geachte ouders/verzorgers,
We zijn er trots op dat uw kinderen in onze school spelen en werken met
Breinplein!-materialen van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit in
Amsterdam.
BreinPlein! bestaat uit speel- en leermaterialen voor kinderen van 6-12 jaar. Door
de materialen worden de kinderen nieuwsgierig en oefenen ze belangrijke
vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren.
De BreinPlein!-taken zijn bouwtaken, denktaken en puzzels. Ze leren problemen
oplossen, logisch nadenken, ruimtelijk inzicht, verwoorden en samenwerken.
Kinderen worden geprikkeld om creatief te zijn. Ze ervaren wat het is om door te
zetten en om andere oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het léuk
is om uitgedaagd te worden. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor presteren
op school.
Via de volgende link kunt u een informatiefilmpje over BreinPlein! bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=NPPETKWGW-g
Het team van Wereldwijs en van Bijlmerdrie
heeft een workshop gekregen van
medewerkers van het Centrum Brein &
Leren. Daardoor kunnen zij uw kinderen
goed begeleiden met het werken met de
materialen.
U wordt van harte uitgenodigd om
woensdagavond 27 september 19.30 uur
zelf deel te nemen aan een workshop van
medewerkers van het Centrum Brein & Leren. U hoort dan een uitleg over het
materiaal, waarom het zo belangrijk is om hiermee te werken en ook wat u thuis
met uw kind (eren) kunt doen om ze te helpen.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal komt er weer aan !! De kinderen kunnen
zich hiervoor inschrijven maar er moet wel voor elke dag
begeleiding zijn. Naast de klassen hangen inteken lijsten
met de speeldata ernaast. U hoeft niet alle dagen mee, als u een dag kunt is dat
ook goed. De opzet is dat er elke dag voldoende begeleiding is maar dat hoeft
niet steeds dezelfde persoon te zijn.
Er wordt gevoetbald op het terrein van zuid-oost united (Bijlmerpark) op de
woensdagmiddag tussen 14.45 en 17.00 uur op 4 oktober, 11 oktober en
18 oktober.

De finales worden gespeeld op 1 november op sportpark de toekomst bij
AFC AJAX.
Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Egon of u kunt kijken op
www.schoolsportzuidoost.nl

