NIEUWS

3 Bijtjes

28 november 2017

Belangrijke data:
Di 28 november
13.00 uur grp 5 zwemmen
Oudergesprekken
Woe 29 november
Grp 1 t/m 8 gymles
Oudergesprekken
Schoentje zetten in de klas

Oudergesprekken op 28 en 29 november
Deze week zijn de oudergesprekken. Doel van deze gesprekken is dat wij u willen
informeren over de ontwikkeling en resultaten van uw kind. Heeft u nog geen
uitnodiging gehad, bel dan even met de juf wanneer u kunt langskomen.

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

Do 30 november
Leerorkest

Jump in - Gezonde lunch

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

Vanaf volgende week (maandag 4 december) gaan we oefenen met het meenemen
van een gezonde lunch!
We drinken al water, eten een gezond tussendoortje dus de volgende stap is
aangebroken …
Zoals u misschien wel weet doet Bijlmerdrie mee met het Jump-in programma van de
gemeente Amsterdam. Dat betekent dat we het erg belangrijk vinden dat alle
kinderen genoeg bewegen en gezond eten en drinken. Daarom hebben we een
gezond advies opgesteld rondom het eten en drinken tijdens de lunchpauze.

Di 5 december
Sinterklaasfeest
Geen schoolzwemmen
Gewoon om 14.00 uur uit
Geen naschoolse activiteiten
Woe 6 december
Studiedag leerlingen zijn vrij
Do 7 december
leerorkest

Lunch


De lunch bestaat uit volkoren of bruin brood. Een stukje fruit of groente.



Voor het beleg is ons advies, varieer zoveel mogelijk en besmeer het beleg
dun. Gezonde voorbeelden zijn: kaas, huttecase, pindakaas, hummus,
kipfilet, gekookte ei, tonijnsalade.



Tijdens de lunch drinken we water of melk.

Vrij 8 december
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 12 december
Staking leerkrachten???
13.00 uur grp 5 zwemmen
Geen naschoolse activiteiten
oudergesprekken
Woe 13 december
Grp 1 t/m 8 gymles
Oudergesprekken
Do 14 december
Leerorkest
Vrij 15 december
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 19 december
Kerststukjes maken

De kinderen mogen
geen snoep, koekjes,
frisdrank of sap meenemen.
Ook croissants, donuts,
pizzapunten of iets dergelijks
is niet toegestaan.
Na de kerstvakantie wordt
dit de regel.
Maar tot die tijd zijn we aan
het oefenen.

Handige tips of informatie
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-opschool/basisonderwijs/voedingsbeleid-op-de-basisschool.aspx

Staking 12
december?
De leerkrachten hebben een
oproep van de vakbonden
gekregen om op
12 december te gaan staken
als het gesprek met minister
Slob op 5 december niet
bevredigend is.
Houdt u er rekening dat de
school wellicht geheel of
gedeeltelijk dicht zou
kunnen zijn. Meer info volgt.

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.
Let op: Dinsdag 5 december en dinsdag 12 december zijn er geen naschoolse
activiteiten!
e

Op 15 januari start de 2 periode van de naschoolse activiteiten. Binnenkort
ontvangt u weer de inschrijfformulieren.

Het Sinterklaasfeest op 5 december
In de groepen 1 t/m 4 is er iets bijzonders….
Er is een Sinterklaasverhaal gemaakt speciaal voor Wereldwijs en Bijlmerdrie. Het
verhaal heet:
‘Sint in Arabella’s paleis vlakbij Wereldwijs
De groepen 1 / 2 en 3 / 4 krijgen een boek om voor te lezen in de klas.
Daarnaast zijn het verhaal en de liedjes te beluisteren via www.sintwereldwijs.nl
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoekje brengen aan de kinderen
van de Bijlmerdrie. We verwachten de Sint rond 08:30 uur op het schoolplein. Zal de
Sint op tijd zijn en zal hij zijn Pieten meenemen? Het zal vast weer een groot feest
worden!
We verwachten alle kinderen om 8.15 uur op school. De kinderen zijn op de gewone
tijd vrij. Dus om 14.00 uur.

Goedemorgen beste ouders!!
Zeker in de winter is het niet altijd makkelijk om op tijd op te staan en op tijd op
school komen met jonge kinderen valt ook niet mee. Maar het Kán wel!!
Hier een aantal tips om rustig de ochtend door te komen:





Begin al 's avonds met de voorbereidingen;
- zet vast de ontbijtspullen klaar.
- leg vast de kleren klaar van je kinderen en jezelf!
- Maak de broodtrommels vast klaar en bewaar ze in de koelkast.
- Laat je kind 's avonds douchen in plaats van in de ochtend.
Zet je wekker ver weg zodat je er echt uit moet om hem uit te zetten.
Gebruik desnoods twee wekkers.
Maak gebruik van een checklist met plaatjes zodat je kind kan zien wat er
gedaan moet worden.

Wil je hier meer tips en trucs en/of wil je hier hulp bij? Donderdag 30 november geef
ik een themabijeenkomst over de ochtendroutine. Vanaf 8.30 in de ouderkamer van
Bijlmerdrie.
Jullie zijn welkom.
Groet, Femke (ouderconsulent)

Wil je beter Nederlands leren op onze school?
In December begint de gratis (vervolg)cursus Taal en Ouderbetrokkenheid!
Op maandag 4 december is er een informatiebijeenkomst.
Ben je geïnteresseerd kom dan ook!
Nynke Dijkstra (TopTaal) is er om alle vragen te beantwoorden.
Van 8.30 – 9.30 in de ouderkamer van Bijlmerdrie.
Mocht je op dit tijdstip niet kunnen komen maar wel geïnteresseerd zijn, schrijf je
naam op de intekenlijst op de deur van de ouderkamer.
Wij nemen dan contact met je op!

Bijlmer Steelband
Het 20 jarig jubileum van de Bijlmer Steelband is in aantocht en dat gaan we vieren.
In de 50 jarige Bijlmer en ver daarbuiten.
De voorbereidingen zijn in volle gang, spoedig meer nieuws.
De website is vernieuwd, neem een kijkje: http://www.bijlmersteelband.nl

Beste allemaal,
Jullie hebben vlak voor de herfstvakantie een verhaal, rap, gedicht of tekening
gemaakt over de Bijlmer. Omdat de Bijlmer 50 jaar bestaat.
Super bedankt voor jullie bijdrage. We hebben alles met veel plezier gelezen en
bekeken.
Jullie hebben heel veel geschreven en getekend over spelen en speeltuinen,
over de vijvers en de eendjes in de Bijlmer, over de flats en de huizen waarin
jullie wonen, over de gezelligheid op straat in de zomer en nog veel meer.
Dat gaan jullie in ieder geval terug zien in de activiteiten die we gaan doen in blok 2 van de Brede School en de film die we
daarvan gaan maken. En er zal ook een boek gemaakt worden waarin jullie tekeningen, teksten en uitspraken een rol zullen
spelen.
Nogmaals super bedankt voor jullie bijdrage en let goed op het activiteitenprogramma van blok 2 van de Brede School!
Namens Trudie, Roel en Gwen (BredeschoolZuidoost)

Studiereis naar Suriname
Juf Saskia, juf Paula en juf Hanna zijn naar Suriname geweest! We hebben een geweldige
reis achter de rug. We zijn op bezoek geweest bij drie scholen. Een school in Paramaribo,
Frederiksdorp en Danpaati.
We hebben genoten van de zon en vrolijkheid, van het vieren van Onafhankelijkheidsdag,
van de prachtige houten huizen en kerk in Paramaribo, van de markt, van de Suriname rivier,
het binnenland ( we hebben overnacht in de jungle), dolfijnen en kaaimannen gespot,
bij mevrouw Dupai roti gemaakt en gegeten, Plantages bezocht
en nog veel meer belevenissen en ervaringen opgedaan.
Onvergetelijk.
Het was heel bijzonder om kennis te maken met de Surinaamse cultuur en haar bonte
verscheidenheid en meer te begrijpen van ‘de roots’ van heel veel kinderen op onze school.
Sirius heeft deze Track mogelijk gemaakt waarvoor onze grote dank. Gran tangi!

Bezoek Stedelijk Museum
Maandag 20 november heeft groep 7/8 een bezoek gebracht aan het Stedelijk
museum, het grootste museum in Nederland voor moderne en hedendaagse kunst
en vormgeving.

Met de bus van het Stedelijk Museum gingen we naar het museum op het
museumplein. We kregen eerst een rondleiding langs de schilderijen van
Mondriaan. Bij de workshop kregen we gekleurde vlakken die we in de stijl
van Mondriaan moesten neerleggen. Met deze vlakken mochten we ook een
eigen schilderij maken. (Saniya groep 7)

Bezoek aan het
Van Gogh museum
Dinsdag 21 november heeft groep 5/6 een
bezoek gebracht aan het Van Goghmuseum.
Ze kregen in groepjes een rondleiding langs
de schilderijen van Van Gogh. Bij deze
schilderijen kregen ze papier en potlood
en mochten ze ook proberen om een horizon
te maken op papier met allemaal kleine
streepjes.
Daarna ging de groep naar het atelier en
mochten ze met zwarte inkt een kaart maken
met een tekening van Van Gogh erop.
Deze kaart ging in een envelop met
een echte Van Gogh postzegel erop geplakt.

Kerststukjes maken

Pepernoten bakken

Dinsdag 19 december gaan we
weer met alle leerlingen
kerststukjes maken. Wij zorgen
voor het kerstgroen en de oase.

Deze week gaat het weer heerlijk ruiken in de school. De kinderen gaan deze week
weer pepernoten bakken.

Als u nog kerstspullen over heeft
wilt u die dan meegeven dan
kunnen we die gebruiken voor de
kerststukjes.
Vindt u het leuk om te helpen
met het maken van de stukjes,
geef dit dan door aan de
leerkracht van uw kind.

Groep 5/6 was vandaag aan de beurt! 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!

Groep 1 / 2 gaat vrijdag pepernoten bakken om 8.45 uur
komt u ook helpen?

