NIEUWS

3 Bijtjes

14 november 2017

Belangrijke data:
Di 14 november
13.00 uur grp 5 zwemmen

Oudergesprekken op 28 en 29 november
( grp 7/8 hebben ook de mogelijkheid om op maandag 27 november in te
schrijven)

Wo 15 november
Grp 1 t/m 8 gymles

De komende ronde oudergesprekken komt er alweer aan. Doel van deze gesprekken
is dat wij u willen informeren over de ontwikkeling en resultaten van uw kind. U kunt
zich deze week nog inschrijven op uw favoriete tijd. De lijsten hiervoor hangen naast
de deur bij de klas. Daarna wordt u ingedeeld op de tijdenstippen die nog over zijn.

Vrij 17 november
13.00 uur grp 1/2 gymles
Grp 7/8 koorlessen

Deze gesprekken zijn verplicht, de leerkracht wilt u graag even speken.
Indien u niet kunt komen, verwachten wij dat u belt met de leerkracht om
een andere afspraak te maken.

Ma 20 november
12.30 uur grp 3/4 Topuur
Grp 7/8 naar Stedelijkmuseum

De verteltassen kunnen weer worden uitgeleend!

Di 21 november
13.00 uur grp 5 zwemmen
Leerjaar 6 naar van
Gogh muserum

Zoals u misschien al heeft gemerkt is de uitleen van de
verteltassen weer gestart.
Tijdens en na de inloop kunt een verteltas komen lenen
In de hal bij juf José.

Woe 22 november
Grp 1 t/m 8 gymles

De verteltassen zijn in principe voor één week te leen.
Mocht u een tas langer willen lenen, dan kunt u hem in overleg verlengen. Het
inleveren van de tassen gebeurt op dezelfde momenten als het uitlenen. Wilt u, voor
u de tas weer inlevert, goed controleren of de tas compleet is? Wij wensen u veel
plezier met onze prachtige tassen!

Do 23 november
leerorkest
Vrij 24 november
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 27 november
12.30 uur grp 3/4 Topuur
13.00 uur Afsluiting Topuur
ouders zijn welkom!

Van onze ouderconsultent
Graag wil ik jullie uitnodigen om ook eens in de ouderkamer te
komen kijken. Onder het genot van een kopje thee of koffie
werken we elke donderdagochtend (8.30 – 11.00 uur ) aan de
verteltassen. Ben je creatief, enthousiast wil je wat nieuws
leren en/of ben je nieuwsgierig?! Kom eens kijken.
Tot dan, Femke (ouderconsulent)

Di 28 november
13.00 uur grp 5 zwemmen
oudergesprekken
Woe 29 november
Grp 1 t/m 8 gymles
oudergesprekken
Do 30 november
Leerorkest
Vrij 1 december
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles

Leren creëren met de
naaimachine
Tijdens de verteltassen word er ook veel gewerkt met de naaimachine. Op maandag
20 november en 15 januari start de workshop “Leren creëren met de naaimachine”.
Iedereen is van harte welkom om deze gratis naaicursus te volgen.
U kunt zich aanmelden bij Femke Somers ( donderdag aanwezig in de ouderkamer) of
een mail sturen naar f.somers@swazoom.nl
We gaan u ook leren hoe u een verteltas kunt
maken.
We zien u graag alvast maandag 20 november.
(locatie Wereldwijs)
Tamara Wester (verteltassencentrum) en Femke
(ouderconsulent)

Ma 4 december
12.30 uur grp 3/4 Topuur
Di 5 december
Sinterklaasfeest
Geen schoolzwemmen
Woe 6 december
Studiedag leerlingen vrij

Sirius Track
Stichting Sirius, onze stichting waar Bijlmerdrie onderdeel van uit maakt geeft aan
haar medewerkers de kans om op reis te gaan!
Leren is reizen naar de toekomst. Dat zijn geen holle woorden uit een levenloos
papieren document. Nee, bij Sirius zeggen we wat we doen en doen we wat we
zeggen. Woorden én daden. We gaan reizen. Onze missie doorleven.

Nationaal
schoolontbijt
Op dinsdag 7 november hebben
we met de kinderen gezellig op
school ontbeten.
Tijdens het nationaal
schoolontbijt heeft uw kind
geleerd wat gezond ontbijten is.
Met de online Ontbijtmeter
ontdekken alle leerlingen hoe
gezond hun ontbijt is en hoe ze
het kunnen verbeteren.
De Ontbijtmeter staat op de
website:
https://www.schoolontbijt.nl/le
smateriaal

Figuurlijk doen we dat al lang. We reizen vaak en graag samen bij Sirius.
In onze scholen wordt gewerkt met LeerKRACHT, met lesson study, met co-teaching
en maatjesleren. Ook neemt het leren tussen scholen een belangrijke plek in.
We hebben een Starterstraject, verschillende leernetwerken, wetenschap en
techniek, kunst en cultuur, interne begeleiders, voor- en vroegschool
en leerteams die verbonden zijn aan onderzoeksopdrachten. Samen komen we echt
verder.

Nu pakken we dit reizen ook letterlijk aan. We willen ons personeel dolgraag in de
gelegenheid stellen om te trekken door de moederlanden van de leerlingen binnen
ons bestuur: Suriname en Ghana. Met alle zintuigen hun thuiscultuur beleven en je
onderdompelen in onze gezamenlijke geschiedenis. Even stilstaan, de tijd nemen om
goed naar hen en onszelf te kijken tegen een andere achtergrond.
Dit om het verhaal van ‘samen’ nog beter te leren verstaan.
Of het makkelijk wordt? Soms niet. De moeite waard? Zeker. Onvergetelijk? Zonder
enige twijfel.
Dit is Sirius. Wij hebben Track. Laten we gaan.

Beste ouders,
verzorgers van groep 3 en 4,

De eerste reis is naar Suriname van 18-26 november. Van Wereldwijs gaan juf Paula
en juf Saskia mee en van Bijlmerdrie juf Hanna. Juf Hanna wordt vervangen op ma
t/m woensdag door juf Lucille van de invalpool Brede Selectie en op donderdag en
vrijdag door interne medewerkers.
De volgende reis is naar Ghana van 3-11 februari, dan gaat juf Ineke en juf Berber mee
van Wereldwijs.

Uw kind heeft de afgelopen
weken meegedaan aan de
Topuur lessen : dans en Theater.
Graag nodigen we u uit om het
laatste half uur van de laatste les
de vorderingen van uw kind te
komen bekijken.
Datum: Maandag
27 november 2017
Plaats: obs Bijlmerdrie
Tijd:

13.00 – 13.30 uur

Hulpouders gezocht!
Vrijdagmiddag 17 november
om 14.00 uur
gaan we de school versieren.
Komt u ook helpen?

Bezoek Stedelijk Museum
Maandag 20 november gaat groep 7/8 een bezoek brengen aan het Stedelijk
museum, het grootste museum in Nederland voor moderne en hedendaagse kunst
en vormgeving. Daar ontdekken de leerlingen de beroemde schilderijen van Piet
Mondriaan en zelfs een complete slaapkamer van Rietveld. Waarom gebruikten
kunstenaars van De Stijl zo vaak rechte lijnen en de kleuren rood, geel en blauw? En
wat wilden zij veranderen aan de wereld? Na de interactieve rondleiding van
ongeveer een uur maken de leerlingen tijdens een workshop in de studio’s een
levensgrote compositie met een camera, beamer, grote kleurvlakken én zichzelf.

Bezoek aan van Gogh museum
Dinsdag 21 november gaat leerjaar 6 een bezoek brengen aan het Van
Goghmuseum. Ze krijgen daar een actieve rondleiding langs een aantal schilderijen
van Vincent van Gogh. Kijken naar en praten over kunst staan daarbij centraal en dit
wordt gekoppeld aan één van de belangrijkste bronnen over Van Gogh: zijn brieven.
Daarna volgt een workshop van waarin de leerlingen actief aan de slag gaan in het
Van Gogh Museum Atelier. Houdt u rekening met kleding die eventueel vies kan
worden? Met pen en Oost-Indische inkt maken de leerlingen namelijk hun eigen
versie van een ‘Van Gogh-briefschets’, inclusief enveloppe, postzegels en stempels.

Bezoek aan Bibliotheek
Afgelopen maandag heeft groep 5/6 een bezoek gebracht aan de OBA Bijlmerplein.
De bibliotheek is helemaal vernieuwd en is erg mooi geworden.
We hebben daar geleerd hoe we informatie kunnen zoeken. De boeken hebben
allemaal een sticker. Elk onderwerp heeft zijn eigen nummer. Ook hebben we
geleerd dat er verschil is tussen leesboeken en informatieboeken.
Ook heeft de bibliotheek een website die heet www.jeugdbieb.nl. Daar kun je
verschillende bronnen tegelijk over een onderwerp vinden.
Allemaal nuttige informatie om aan de slag te gaan met onze werkstukken.

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten
In week 50, maandag 11 december tot en met vrijdag 15 december vinden de afsluitende activiteiten plaats.
Alle ouders zijn het laatste halfuur van de activiteit uitgenodigd om te komen kijken.
e

Op 15 januari start de 2 periode van de naschoolse activiteiten. Begin december ontvangt u weer de inschrijfformulieren
hiervoor.

VOC schip Amsterdam
We mochten met groep 5/6 en 7/8 naar het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Wij kregen een rondleiding op
het VOC schip. Hier kregen wij heel veel informatie over
het leven op het schip. Tijdens de rondleiding mochten
wij ook dingen doen, zoals klimmen over tonen en dozen,
dozen tillen met een touw en in de hangmatten liggen.
“Dinsdag 31 oktober 2017 gingen de groep 5/6 en 7/8 naar het museum van het VOCschip. Ze werden allemaal verdeeld in drie groepen, elke groep ging met een juf mee (
juf Mira, juf Ellen of juf Rubyna). Elke groep had een begeleider. Op het VOC-schip
gingen we eerst naar de plek waar de bemanningsleden sliepen en we mochten zelfs
in hun hangmatten liggen. Ik heb een heleboel geleerd, zoals dat bemanningsleden in
hangmatten sliepen, dat de kapitein en passagiers in bedden sliepen en dat ze bang
waren om te liggen dus dat ze zittend sliepen.”. Geschreven door Jeady-Ann groep 8.
“We zijn aangekomen in het Scheepvaartsmuseum. Als eerste zijn we in een heel oud
e
pakhuis gegaan. Deze was van de Gouden Eeuw (17 eeuw). Op het VOC-schip
mochten we ook naar binnen. We gingen eerst naar de eetzaal van de belangrijke
mensen, toen naar het kantoor van de kapitein. Ook keken we waar de
bemanningsleden moesten poepen/plassen.”. Geschreven voor Nelly groep 7.

In de Week respect worden de jongeren gestimuleerd om gezamenlijk te zorgen
voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen
als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie en altijd
besproken kunnen worden.
Thema 2017: “samen bouwen aan een Respectzone”
Het thema van deze Week is “samen bouwen aan een Respectzone”. Respectzones
zijn fysieke plekken (een klas, school, sportveld, buurt, etc.) waar iedereen zich veilig
en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd zoals je bent.
Vrijdag 10 november is wethouder Litjens in groep 5 en 6 geweest en heeft een
gastles gegeven.

Doe mee met de kiwiballenspaaractie

Van Jump in hebben alle groepen een tas met speelmateriaal gekregen. Iedere
pauze mag daar mee gespeeld worden. Er zijn lijnen op het schoolplein gezet en
de kinderen spelen leuk trefbal spelen.
Alle kinderen van de groepen deden leuk mee.

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.

Gratis laptop of tablet
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 2017
het 1e termijn over.

Met de gratis laptop of tablet zorgt de gemeente ervoor dat alle
basisschoolleerlingen in Amsterdam thuis een laptop of tablet kunnen hebben.
Om in aanmerking te komen voor een gratis laptop of tablet moet u tenminste
één kind hebben dat op de aanvraagdatum 10 jaar of ouder is en basisonderwijs
volgt. Daarnaast had u in 2016 een laag inkomen en voldoet u aan alle andere
voorwaarden.
Voor u als ouder geldt als voorwaarden o.a.:
U had in 2016 een laag inkomen. (zie website)
U had op 31 december 2016 weinig vermogen. (zie website)
U krijgt al kinderbijslag voor uw kind of u gaat het volgende kwartaal kinderbijslag
krijgen.
Als het om een pleegkind gaat: u krijgt al pleegoudervergoeding of gaat het
volgende kwartaal pleegoudervergoeding krijgen.
U hebt op de aanvraagdatum een geldig burgerservicenummer (BSN).
U krijgt één laptop of tablet per kind.
Eerst computercursus, dan laptop
Uw kind moet eerst wel een computercursus volgen. Daarna kunt u de laptop of
tablet bestellen.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/laptop-basisschool/
Bij juf José kunt u het aanvraagformulier ophalen en voor meer informatie kunt u
terecht bij Ouder- en Kindadviseur Nabila Chaghouaoui (woensdag) of
ouderconsulent Femke Somers (donderdag).

