NIEUWS

3 Bijtjes

30 oktober 2017

Belangrijke data:
Ma 30 oktober
12.30 uur grp 3, 4 Topuur
Di 31 oktober
9.30 – 10.30 uur grp 5-8
Bezoek Scheepvaarsmuseum
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 1 november
Grp 1 /2 topuur (laatste les)
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 2 november
Start leerorkest
Vrij 4 november
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 6 november
12.30 uur grp 3, 4 Topuur

Studietweedaagse
Eind september had het team studietweedaagse. We hebben training gekregen over
het schrijven van teksten met kinderen en hoe je deze goed kunt nabespreken.
Ook kregen we de derde training van onze cursus C-zicht. We leren hoe we culturele
competenties kunnen stimuleren en observeren. Deze training stond in het teken
van reflecteren. Het stellen van de juiste vragen om te vertellen wat je hebt geleerd
en hebt ervaren en wat je misschien de volgende keer weer anders gaat doen is
ontzettend belangrijk bij het leren. En dus ook bij een vak als beeldende vorming!
Tenslotte zijn we verder gegaan met ons eigen onderzoek hoe we de stem van de
leerling nog zichtbaarder krijgen in ons onderwijs.
Wanneer vragen wij feedback en geven de kinderen elkaar feedback? Zijn de doelen
wel goed duidelijk en kunnen de leerlingen zichzelf controleren aan de hand van
opgestelde succescriteria? Kunnen ze zelf nakijken en wat zijn de regels? Tekenen ze
in bij instructie naar aanleiding van hun testresultaten? Worden die zorgvuldig
besproken?
Uit onze leerkracht enquête en het gesprek met de leerlingen (leerllingarena) bleek
dat we nog veel te leren hebben maar ook dat er al hele mooie voorbeelden zijn.
We doen dit omdat onze kernwaarde:
leerlingen zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces

Di 7 november
Nationaal schoolontbijt
13.00 uur grp 5 zwemmen

de komende schooljaren als speerpunt is gekozen.

Woe 8 november
Grp 1 t/m 8 gymles

Alle docenten kunnen onder andere zien hoe vaak uw kind oefent.

Do 9 november
Leerorkest
Vrij 10 november
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 13 november
12.30 uur grp 3, 4 Topuur
Di 14 november
13.00 uur grp 5 zwemmen
Wo 15 november
Grp 1 t/m 8 gymles
Vrij 17 november
13.00 uur grp 1/2 gymles
Grp 7/8 koorlessen

In dit kader is het ook heel erg fijn als u samen met uw kind bespreekt hoe het gaat
met oefenen in Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.

Kijk het resultaat: in 8 dagen tijd is het een heel stuk groener ( hoe groener hoe
meer geoefend)

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 7 november gaan de
kinderen op school ontbijten.
We doen dit jaar mee met het
nationaal schoolontbijt.. Dus de
kinderen hoeven op dinsdag 7
november niet thuis te
ontbijten.
Tijdens het nationaal
schoolontbijt leert uw kind wat
gezond ontbijten is. Met de
online Ontbijtmeter ontdekken
alle leerlingen hoe gezond hun
ontbijt is en hoe ze het kunnen
verbeteren.

AH bedankt!
De leerlingen uit groep 6 t/m 8 op Wereldwijs en Bijlmerdrie hebben van Albert Heijn
Maalderij in Bovenkerk schoolspullen ontvangen. Elke leerling heeft een agenda
ontvangen. In een paar klassen zijn er lessen gegeven rondom het gebruik van de
agenda en werden de agenda’s leuk versierd. De leerlingen kunnen door een agenda
leren overzicht te houden en verantwoordelijk te zijn voor hun opdrachten. AH
Maalderij bedankt!

Op dinsdag 31 oktober krijgen de groep 5-8
een rondleiding op VOC schip Amsterdam!

De Ontbijtmeter staat op de
website:
https://www.schoolontbijt.nl/les
materiaal

Kom aan boord van het VOC-schip Amsterdam! Neem een kijkje in de
schippershut, het kombuis en de ruimtes voor de bemanning. Ontdek hoe
de zeelieden leefden en werkten in de Gouden Eeuw. Waar moest je slapen?
Wat kreeg je te eten? Hoe kon je met zo veel mensen, zo lang aan boord
van zo’n schip samenleven?

leuk om zelf of samen met je kind
later in te vullen!

We gaan op bezoek in het kader van ons IPC thema ontdekkingsreizigers.

Op school krijgt uw kind ook
animatiefilmpjes te zien rond de
thema’s Ontbijt jij elke dag?,
Ontbijt jij gezond?
en Beweeg jij genoeg?

Huldiging mediatoren
1.

2.

3.

4.

5.

Liever langer in bed?
Maak het ontbijt dan 's
avonds en bewaar het
in de koelkast.
Niet altijd zin in
hetzelfde? Wissel lekker
af tussen brood en
yoghurt met fruit.
Zoet en toch gezond?
Beleg brood eens met
aardbeien of plakjes
kiwi en banaan.
In kleine stapjes
gezonder? Verruil je
witte boterham voor 'n
bruine of bruin voor
volkoren.
Fris aan het ontbijt?
Iedereen kikkert op van
frisse tomaatjes of
schijfjes komkommer.

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is
bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast
worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen.
Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten
in de klas of op het schoolplein. Jayda, Roosje, Emmanuel, Divine, Rosheily en Nelly
hebben met succes hun opleiding afgerond.

Gefeliciteerd!

Schoolvoetbal
Woensdag zijn de finales van het
schoolvoetbal op sportpark de
Toekomst bij AFC Ajax.
Helaas hebben Jessey, Zidane,
Jedishairo en Hendrik niet de finale
gehaald. Jullie hebben je best gedaan.
We zijn trots op jullie!

Voorleeswedstrijd
Ook dit schooljaar doet onze school mee aan
de nationale voorleeswedstrijd.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij een
start gemaakt met de voorrondes van de
voorleeswedstrijd Jayda, Roosje, Saniya en
Divine hebben in de aula een boek voorgelezen.
De finalisten hebben het super goed gedaan.
De uiteindelijk winnaar van onze school is
Saniya geworden.
Zij zal onze school vertegenwoordigen
bij de regionale voorrondes van de
nationale voorleeswedstrijd.
Saniya veel succes toegewenst.

Beste ouders, verzorgers van groep 1 en 2,
Uw kind heeft de afgelopen weken meegedaan aan de Top uur lessen “Monsterlijk
mooi”.
Graag nodigen we u uit om het laatste half uur van de laatste les de vorderingen
van uw kind te komen bekijken.
Datum: Woensdag 1 november 2017
Plaats: obs Bijlmerdrie
Tijd:
11.30 – 12.00 uur

Doe mee met de kiwiballenspaaractie
We moeten zoveel mogelijk kiwistickers verzamelen. 150 stickers zijn
goed voor 10 ballen. De poster hangt
bij de administratie! We kunnen nog
tot en met 15 december sparen.

Leerorkest
Donderdag 2 november beginnen weer de lessen
voor de groepen 5 tot en met 8 van het leerorkest.
Muziek maken heeft een heel positieve invloed op de algehele ontwikkeling van
kinderen. Zo is er onder andere een causaal verband aangetoond tussen
muziekonderwijs en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Naar eigen zeggen
worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Muziek heeft kinderen zoveel te bieden, het
is een enorme verrijking. Daarom zou elk kind de kans moeten krijgen om een
muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven.
Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal
de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk
bij hun thuis. In een Leerorkest op school kan elk kind uitblinken.
De ze lessen zijn op Wereldwijs.

Wilt u ons helpen om de kinderen heen en weer te
brengen. Laat het even aan de juf weten wanneer u kan.

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.
e

Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen. Maak dan voor 31 december 2017 het 1 termijn over.

