NIEUWS

3 Bijtjes

26 september 2017

Belangrijke data:
Vanaf ma 25 september
Start Naschoolse activiteiten
Di 26 september
09.15 uur grp 1 /2 natuurpad
13.00 uur grp 5 zwemmen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Woe 27 september
Grp 1 t/m 8 gymles
19.30 Lezing Jelle Jolles
Do 29 en vrij 30 september
Studietweedaagse
Leerlingen zijn vrij
Geen Naschoolse activiteiten
Di 3 oktober
12.30 grp 5/6 voorstelling de
Woeste Woning bij
Bijlmerparktheater
Woe 4 oktober
Grp 1 t/m 8 gymles
12.00 grp 1-4 voorstelling
Monsterlijk Mooi bij Wereldwijs
Do 5 oktober
Landelijke staking leerkrachten
De school is dicht
Geen naschoolse activiteiten
Vrij 6 oktober
13.00 grp 1/2 gymles
Di 10 oktober
13.00 grp 5 zwemmen
Woe 11 oktober
Grp 1 t/m 8 gymles
Vrij 13 oktober
13.00 grp 1/2 gymles

Interactieve lezing Jelle Jolles:
27 september 19.30 Komt allen!

Even voorstellen…..

Topuur groep 1 - 4 gestart
Afgelopen week zijn de lessen van Topuur voor groep 1 t/m 4 gestart. De kinderen van
groep 1-2 krijgen zes weken anderhalf uur les in toneel en beeldende vorming. De
groepen 3 en 4 krijgen 10 weken workshops met dans, beeldende vorming en theater.
De lessen hebben het thema van de Kinderboekenweek “Griezelen” en krijgen als
afsluiting de voorstelling “Monsterlijk Mooi” te zien.

Mijn naam is Isabella de
Miranda, 31 jaar en moeder van
een prachtige dochter.
Sinds 2008 was ik werkzaam als
pedagogisch medewerker op een
kinderdagverblijf. Ik heb de
opleiding onderwijsassistent
gevolgd. Ik ben dankbaar dat ik
nu de kans krijg om mij in te
zetten als onderwijsassistent op
Wereldwijs en Bijlmerdrie.
Ik ben een meespelende,
zorgzame en leergierige
duizendpoot. Mijn hobby's zijn
onder andere ouderwetse
bordspelletjes spelen en lezen.
Ik heb erg veel zin om te werken
bij Wereldwijs en zou graag met
iedereen persoonlijk kennis
willen maken.

Het Topuur wordt mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit de Wijk Brede School die
wij samen met Wereldwijs 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. Het volgende
blok zijn weer andere groepen aan de beurt. U wordt hierover in de nieuwsbrief
geïnformeerd.

Start naschoolse activiteiten
Deze week gaan de naschoolse activiteiten van start.
Pas als uw kind een bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is hij/zij geplaatst voor
een activiteit.
LET OP!
De Naschoolse activiteiten die op donderdag zijn: Muziek, Kleuterjudo, Streetdance, Op
avontuur in de natuur en Taekwondo, zullen op 12 oktober starten. Dit komt omdat er
op 28 september een studiedag is en op 5 oktober de school dicht is ivm de staking.
De activiteiten op vrijdag: Beautysalon en Paardrijden beginnen op 6 oktober omdat er
op 29 september een studiedag is.

Mediatoren worden weer opgeleid
Mijn naam is Rubyna van der
Meulen. Op dit moment zit ik in
mijn laatste jaar van de
lerarenopleiding.
Dit schooljaar ben ik elke
maandag en dinsdag aanwezig in
de klas van Juf Ellen (groep 7&8).
In de eerste weken staan wij
samen voor de klas, daarna zal ik
alleen voor de klas gaan staan.
De afgelopen twee weken heb ik
alle kinderen en veel ouders
ontmoet.
Door de super leuke klas van
groep 7&8 heb ik enorm veel zin
om aan de slag te gaan!
Als u contact met mij wilt
opnemen, kan dit via:
r.vandermeulen@bijlmerdrie.nl
of kom op maandag/dinsdag
langs in de klas.

De Vreedzame School
Het programma 'De Vreedzame School' wil een bijdrage leveren aan een positief,
sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. Ouders en
leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij die
gecompliceerd is, waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar
ook sociale vaardigheden.
Met de vreedzame school methode kunnen we kinderen daar op school, een
minimaatschappij, voorbereiden en bieden we de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. Ze leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren
aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Zie ook op www.devreedzameschool.nl
Wat doen mediatoren?
Tijdens de pauzes loopt altijd een tweetal mediatoren rond, meestal in een gekleurd
hesje. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen bij een conflict. Gedurende de hele dag
zijn zij aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.
In de bovenbouw worden de komende week onze leerling mediatoren gekozen. Dat
gebeurt door de hele groep. In de eerste week van oktober start hun training om
mediator te worden. We zijn benieuwd wie er gekozen worden!

Mijn naam is Sanne Maas, 23 jaar
oud en woon in Amsterdam.
Ik studeer Kunstzinnige Therapie
in Leiden en zit
nu in mijn derde
leerjaar. Vanaf
12 september
2017 tot 4 juni
2018 ga ik op
de maandag en dinsdag stage lopen
bij OBS wereldwijs en op de
woensdag ben ik aanwezig op de
Bijlmerdrie. Ik zal gaan werken met
kinderen uit groep 3 t/m 8
Mocht u vragenhebben dan kunnen
kullie mij altijd aanspreken op scho
even een afspraak maken via mail:
s109709@student.hsleiden.nl
Wat is kunstzinnige begeleiding?
Kunstzinnige begeleiding is een
begeleidingsvorm waarbij creatieve
middelen worden ingezet om te
werken aan de individuele
ontwikkeling van kinderen. Zoals;
tekenen, schilderen, boetseren.
Daarnaast werk ik met verhalen en
gedichten. Tijdens het creatief bezig
zijn gaat het niet om het resultaat,
maar om het proces. Daarom is het
ook niet nodig om hiermee ervaring
te hebben. De nadruk ligt op extra
ondersteuning, individuele aandacht
en creatief bezig zijn in een
vertrouwelijke omgeving. Ik sluit
aan bij wat het kind op dat moment
nodig heeft.

Wanneer kunstzinnige begeleiding?
Het kan zijn dat een kind om een
bepaalde reden even niet lekker in
zijn vel zit of gewoon een momentje
voor zichzelf nodig heeft. Soms is
het niet makkelijk te achterhalen
wat er achter het gedrag zit. Hier
kunnen verschillende oorzaken voor
zijn; onzekerheid, moeite om
contact te leggen met
leeftijdsgenootjes, slaapproblemen
of gebeurtenissen die verwerkt
moeten worden. Het kind kan
gevoelens hebben van angst,
boosheid of verdriet, maar kan

niet altijd verwoorden waar dit
vandaan komt. Zo kunnen
overbeweeglijke kinderen meer
rust, structuur en overzicht krijgen.
Door kunstzinnig te werken kan het
helpen om weer de rust bij zichzelf
te vinden en te uiten wat er
onbewust in hem of haar leeft.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in
Nederland een dag staken. Dit betekent dat de scholen van Sirius op deze
dag gesloten zullen zijn. Ook onze school is dan dicht. Wij verwachten dat u
op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u echt
niet lukken dan kunt u contact opnemen met onze partners van de
naschoolse opvang (zie website). Misschien kunt u daar tegen betaling
terecht.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal
onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en
de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren,
vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de
politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er
weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al
kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen
vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen
vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is
er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de
dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete
toezeggingen van de politiek. We hebben gehoord dat een nieuw kabinet
van plan is om te investeren, maar we weten dat dit niet genoeg is om de
salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te
kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen
met een stakingsdag.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van
het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons
zorgen maken en investeringen eisen. Voor de toekomst van het mooiste
vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!
Vriendelijke groet,
Het team Bijlmerdrie

