NIEUWS

3 Bijtjes

11 december 2017

Belangrijke data:
Di 12 december
Staking leerkrachten
Geen naschoolse activiteiten
oudergesprekken
Woe 13 december
Grp 1 t/m 8 gymles

Staking dinsdag 12 december
U heeft inmiddels een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom wij 12
december staken.
Het lerarentekort, de werkdruk en een beter salaris zijn de punten waarvoor wij
strijden.
Onze school is dicht. Voor opvang van uw kind kunt u zich wenden tot onze
naschoolse partners (zie website en schoolgids).

Do 14 december
Leerorkest
Vrij 15 december
Grp 7/8 koorlessen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 19 december
Kerststukjes maken
Woe 20 december
Boekenruilmarkt
Grp 3 / 4 Kinderboerderij
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 21 december
Leerorkest (voorspeelles)
Kerstdiner
Vrij 22 december
Grp 7/8 koorlessen
12.00 uur alle leerlingen vrij
23 december tot en met
7 januari
Kerstvakantie
Ma 8 januari 2018
Groep 5/6 schaatsen
Di 9 januari 2018
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 9 januari 2018
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 11 jnauari 2018
Leerorkest
Di 16 januari 2018
Workshop voor ouders
gezonde lunch

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten
Deze week vinden de afsluitende activiteiten plaats.
Alle ouders zijn het laatste halfuur van de activiteit uitgenodigd om te komen kijken.
Let op: Dinsdag 12 december zijn er geen naschoolse activiteiten!
e

Op 15 januari start de 2 periode van de naschoolse activiteiten .Er staan weer een
hoop leuke activiteiten op het programma. Het formulier kunt u deze week
inleveren bij Juf josé.
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.

Boekenruilmarkt op woensdag 20 december
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat gebeurt op school, tijdens de
Estafetteleeslessen en tijdens vrije leesmomenten. De leerlingen lenen tijdens de vrije
leesmomenten een boek uit de schoolbibliotheek. Ook mogen ze een boek van thuis
meenemen. Veel kinderen zijn ook lid van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Sommige kinderen hebben ook eigen boeken thuis. Deze boeken hebben ze misschien
al vaker gelezen en worden eigenlijk niet meer gepakt om nogmaals te lezen.
Om te zorgen dat iedereen voldoende (nieuwe) boeken kan lezen thuis, organiseren
wij een BOEKENRUILMARKT. Ieder kind mag voor woensdag
20 december een boek van huis meenemen dat hij/zij graag wil ruilen.
Dit boek kan dan worden ingeleverd bij juf José. Uw kind ontvangt hiervoor een
e
bonnetje. Met dit bonnetje mag uw kind woensdag de 20 een nieuw boek van de
ruilmarkt uitkiezen.
Wij vragen u samen met uw kind te kijken welk boek er meegenomen mag worden
naar school. Uiteraard een boek zonder schade.
Wilt u er ook voor zorgen dat het kind goed afscheid heeft genomen van het boek?

Groep 3 / 4
Thema bakken
Woensdag 20 december gaan
we het thema bakken afsluiten.
Bij de kinderboerderij Bijlmerweide
krijgen we
les over
Pannenkoeken
bakken.
In deze les
leren we alles
over melk,
eieren, graan
en boter.
Daarna gaan we eieren rapen bij
de kippen, granen malen tot meel,
(kunst)koe melken en boter
maken.

Voorspeellessen Leerorkest
Ook zo benieuwd hoe het gaat met uw kind
en zijn/haar muziekinstrument?
We zouden het erg leuk vinden als u komt meegenieten!
Op donderdag 21 december kunt u onder schooltijd namelijk komen luisteren bij
de voorspeellessen.
locatie: Speelzaal Wereldwijs (bij de kleuteringang)
Tijd:
9.00- 10.00

Jaarlaag 5

10.00- 11.00

Jaarlaag 6

11.00-12.00

Jaarlaag 7

12.30-13.30

Jaarlaag 8

Tenslotte gaan we met de
ingrediënten pannenkoeken
bakken en opeten!
We hebben hiervoor nog wel
ouders nodig voor begeleiding.
Gaat u ook mee? Geef dit dan door
aan juf Hanna.

Wanneer: Woensdag 20
december van 10.30 – 13.00
uur.

KERSTDINER
Donderdag 21 december 16.30 – 18.30 uur.
Nog even en de kerstvakantie begint alweer. Maar niet voordat we met alle kinderen
op school hebben gegeten tijdens ons kerstdiner.

Koffie met ….
U heeft misschien al geruchten
gehoord over een mogelijke
verhuizing van Bijlmerdrie…
Om onrust te voorkomen en
duidelijke informatie te geven over
de plannen nodigen we u uit op
maandag 18 december voor een
kopje koffie me de directie.
De koffie staat dus klaar om 8.259.00 uur in de team/ouderkamer
van Bijlmerdrie.

Voor dit diner vragen we aan alle kinderen en ouders om iets lekkers thuis te
bereiden. Het liefst hartige gerechten, we zijn tenslotte een gezonde school. U kunt dit
gerecht opschrijven op het formulier dat bij de deuren van de klassen hangt. Heeft u
meerdere kinderen op school, schrijf dan a.u.b. bij alle klassen iets op. Dit mag
uiteraard steeds hetzelfde gerecht zijn, zodat u porties kunt maken. Het is niet
noodzakelijk om voor heel de groep iets lekkers klaar te maken, voor 5 personen is
meer dan genoeg. Wilt u de gerechten warm meenemen naar school? We kunnen
namelijk niet voor alle klassen van alles nog opwarmen in onze keuken.
De kinderen hebben voor het diner nodig: een bord, een kom, een beker en bestek.
Wilt u ervoor zorgen dat dit in een plastic zak meegenomen wordt? We willen de
zakken uiterlijk woensdag 20 december ontvangen. Eerder afgeven mag uiteraard
ook. Wilt u de naam van uw kind op de tas schrijven of plakken?
Graag ook even de namen op de schalen van de gerechten, het servies en het bestek
doen. Er blijft vaak van alles over na het diner. We willen graag dat alles weer netjes
mee naar huis kan met u.
Op donderdag 21 december wordt u vanaf 16.30 uur op het schoolplein ontvangen
door ons kerstkoor uit groep 7 en 8.

Mooie groet.
Paula Hoonhout
Directeur Wereldwijs en Bijlmerdrie

Het diner start om 17:15 en duurt tot 18:30 uur.
U wordt verzocht tijdens het diner de klas te verlaten . Uiteraard bent u dan van harte
welkom in de ouderkamer voor een hapje en een drankje.

Vanaf 8 januari krijgt groep 5/6 schaatsles
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 vier 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. Neem je eigen muts, sjaal en handschoenen mee.

Jump in - Gezonde lunch

We zijn gestart! Dus 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 rondom het eten en drinken tijdens de
lunchpauze een gezond advies opgesteld.
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, hüttenkäse, pindakaas,
humus, kipfilet, gekookt ei, tonijnsalade.
 Tijdens de lunch drinken we water of melk.
De kinderen mogen geen snoep, koekjes, frisdrank en sap
meenemen. Ook croissants, donuts, pizzapunten of iets
dergelijks is niet toegestaan.
Per 1 februari wordt dit de regel. Maar tot die tijd zijn we
aan het oefenen.

Handige tips of informatie
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/voedingsbeleid-op-debasisschool.aspx

Oefenweb: Goede keuze dus!

Uit: PO Management nr 9 november 2017 blz 48-51

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

Muziekonderwijs
Zoals u wellicht weet hebben wij de muziekimpuls-subsidie voor drie
jaar gekregen en zijn we al in het tweede jaar bezig. Van deze
subsidie kunnen we de kinderen van groep 1 t/m groep 4 muziekles
geven en de groepen 7/8 (en straks groep 5/6) hebben ook een
aantal koorlessen die ontzettend gewaardeerd worden.
Juf Monique en juf Jerina (koor)
zijn fantastische muziekjuffen
waar we als team ook veel van
leren.

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.

Daarnaast zijn we al sinds het
allereerste begin Leerorkest
school en spelen alle kinderen
vanaf groep 5 met hun instrument
in een orkest. Afgelopen donderdag
was er de eerste grote orkestrepetitie in de gymzaal van Wereldwijs.
Onder leiding van alle muziekdocenten en dirigent meester Wouter
was het weer een feestje!
Wetenschapsjournalist Mark Mieras schreef een interessant artikel
over wat muziek doet met het kinderbrein.
“Muziek leert kinderen luisteren.”
“Het doet allereerst een beroep op het luistervermogen. Daar is aan
de Amerikaanse Northwestern University veel zinnig onderzoek naar
gedaan. Luisteren is essentieel voor leren, dus langs die weg heeft
muziek veel invloed op de cognitieve prestaties.”
“Kinderen van vier à vijf jaar die zelf zingen en muziek maken,
hebben het luistervermogen van kinderen van acht à negen jaar.”

Het Sinterklaasfeest op 5 december
Wat was het weer een feest! Dinsdag 5 december was het zo ver! SINTERKLAAS kwam weer op school! Vol
spanning hebben de kinderen de sint opgewacht op het schoolplein. Het bleek dat Sinterkaas al op school was.
Hij heeft op school geslapen!
Wat hebben we weer genoten van het feest!

