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Belangrijke data:

Beste wensen voor 2018

Woe 24 januari
Grp 1 t/m 8 gymles
Grp 7/8 Discussiëren kun je leren

Voor al onze kinderen en voor al onze ouders/verzorgers
wensen wij het beste voor 2018. Dat het een mooi
onderwijsjaar mag worden waarin heel veel geleerd
wordt en waar we samen op reis gaan!

Do 25 januari
Leerorkest
Vrij 26 januari
Grp 7/8 Bliksemstage
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 29 januari
Grp 7/8 koorlessen
Grp 5/6 schaatsen laatste les
Di 30 januari
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 31 januari
Grp 1 t/m 8 gymles
Grp 7/8 Discussiëren kun je leren
Do 1 februari
Leerorkest
Vrij 2 februari
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 5 februari
Grp 7/8 koorlessen
Di 6 februari
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 7 februari
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 8 februari
Leerorkest
Geen Naschoolse activiteiten
Vrij 9 februari
13.00 uur grp 1/2 gymles
12.30 uur grp 5/6 schooltuinen
Ma 12 februari
Grp 7/8 koorlessen

Storm
We komen met de schrik vrij. Onze brede school partner Samenspel, locatie
Kantershof, had minder geluk.
Het dak waaide van een gedeelte van de school en de hele school moest worden
ontruimd op last van de brandweer.
Gelukkig konden zij bij Bijlmerdrie terecht en hebben wij ze als goede buur natuurlijk
opgevangen. Voorlopig bieden we aan twee kleuterklassen van Samenspel onderdak
en aan de peuteropvang van Swazoom ’t Hennenest.
We wensen Samenspel heel veel sterkte met de langdurige reparatie en we
verwelkomen de jongste kinderen op Bijlmerdrie.

Te laat komen!!!!!!
NEE, dat kan in 2018 echt niet meer.
Ja, het is nog donker…
Ja, het is erg vroeg en koud, nat of er staat veel wind….
Ja, mijn kind moest nog douchen en ontbijten
Ja, mijn kind treuzelde met aankleden….
Ja, mijn kind woont ver van school……….
Ja, de baby moest nog……
NEE, dat zijn geen redenen om te laat op school te zijn.
Dus……...zet de wekker een kwartiertje eerder en zorg dat uw kind op tijd in
de klas is.
We zijn al vanaf 8.15 uur open!

Te laat komen stoort enorm, uw kind
mist een fijne en ontspannen start van
de dag. En dit is niet goed voor uw kind
en de andere kinderen.
De lessen starten om 8.25 uur. Wilt u zorg voor dragen dat uw kind
dan echt in de klas is!

Voor ouders van Cito:
Via het consultatiebureau, eigen
observaties en die van een
eventueel kinderdagverblijf of
gastouder bleef je tot het vierde
levensjaar van je kind goed op de
hoogte van zijn of haar
ontwikkeling. Dan breekt een
nieuwe fase aan: de
basisschooltijd. Iedereen – de
school, de leerkracht, jij als ouder
én wij als Cito – heeft dezelfde
wens voor jouw zoon of dochter:
eerlijke kansen en onderwijs dat
past bij het kind, zodat het zich
optimaal kan (blijven) ontwikkelen.
De juf of meester krijgt de hele dag
door informatie over wat een
leerling kan en wat hij nog moet
leren. Door te observeren, beurten
te geven, werk na te kijken. Onze
toetsen helpen de leerkracht een
eerlijk en nog beter beeld te
krijgen. Ze laten zien waar je zoon
of dochter staat, wat hij of zij kan.
Ze laten de juf of meester zien
waar je zoon of dochter goed in is,
en waarin hij of zij zich nog verder
kan ontwikkelen. Natuurlijk ziet
een leerkracht nog veel meer van
je kind dan alleen die toetsscores.
Ga dus lekker ontspannen om met
de toetsen!

cito toets weken:
ga er ontspannen mee om!
Vanaf maandag 29 januari t/m 9 februari 2018 worden vanaf groep 2 bij alle kinderen
de tussentijdse Cito toetsen afgenomen. Met uitzondering van groep 8 kinderen, die
hebben ze al gemaakt, i.v.m. de kernprocedure.
De ouders van groep 1/2 hebben aparte informatie gekregen omdat het voor hen de
eerste keer is.
De cito toetsen zijn vooral bedoeld voor de leerkrachten om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen en te analyseren of het onderwijsaanbod eventueel moet worden
aangepast.
Daarnaast vertelt het u en ons hoe uw kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde
scoort.
Dat is goed om te weten maar we vinden het veel belangrijker dat uw kind zich
ontwikkelt en groeit! Dat kunnen we met name heel goed zien bij de Cito-toetsen.
Deze vaardigheidsgroei is veel belangrijker dan het niveau. We zijn tenslotte allemaal
verschillend. Dat we ons goed ontwikkelen is het belangrijkste!
We willen u adviseren om niet teveel druk uit te oefenen op het maken van de
toetsen. Dat werkt eerder averechts.

Wat u wel kunt doen is:
- de kinderen zo uitgerust mogelijk te laten zijn.
- Geen tandarts- of doktersafspraken onder schooltijd te plannen in deze twee weken.
- Op tijd te komen! Zodat uw kind minder gestrest aan de dag begint.
- Belangstelling te tonen en vertrouwen uit te stralen.
We wensen natuurlijk wel alle kinderen succes bij het maken van de toetsen!

groep 5/6 schaatsles
De afgelopen maandagen hebben
groep 5 en 6 schaatsles gehad en
kunnen inmiddels al een aardig
stukje schaatsen.

Mocht u willen weten wat nu het verschil is tussen Cito toetsen en onze eigen
methode gebonden toetsen dan kunt u dat lezen in het artikel dat Cito hier voor
ouders heeft geschreven. Er zit een beveiliging op dit artikel zodat er geen link
gegeven kan worden.
U kunt het vinden bij http://www.cito.nl/veelgestelde%20vragen
Bij zoekterm vult u methode gebonden toets in. U klikt dan de eerste vraag aan
Wat is het verschil tussen methode gebonden toetsen en de toetsen van het Cito
Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?
In dit stukje vind u een link naar een pdf document.

Maandag 29 januari hebben we
alweer onze laatste schaatsles.
Tijdens deze les gaan we met z’n
allen een echte ‘Elfstedentocht’
schaatsen.
Vegeet je muts, sjaal en
handschoenen niet!

De
Ruimte

lerarentekort wist u dat..
…er scholen zijn waar er inmiddels 38 leerlingen in een groep moeten omdat er geen
leerkracht meer is
…waar de onderwijsassistenten structureel de hele week voor de groep staan
…leerlingen naar huis worden gestuurd omdat er geen vervanging mogelijk is

Donderdag 25 januari is er een
themabijeenkomst over De
Ruimte.
Voor ouders van de peuters en
kleuters.

…de tekorten nu zo groot zijn dat er in het noorden op 14 februari opnieuw gestaakt
wordt.
…dat dit een estafette staking wordt en dat er dus waarschijnlijk voor de zomer
opnieuw gestaakt wordt in Amsterdam

vanaf 8.30 tot 9.30 in de
ouderkamer van Bijlmerdrie.
Tot dan!

…dat een onderwijsassistent de lessen mag uitvoeren, zeker in een noodsituatie (zoals
nu omdat er geen vervanging meer voor handen is bij ziekte).

Groetjes Femke

…dat dat altijd gebeurt onder verantwoordelijk van iemand met een lesbevoegdheid
die de leer/lesstof heeft voorbereid.
….dat er geen alternatief is behalve uw kinderen naar huis sturen
…dat er ouders zijn op Bijlmerdrie die mopperen als er geen vervanging is en vinden
dat wij ons best niet doen.
…dat we dat heel jammer vinden omdat de feiten eigenlijk nog heel gunstig zijn voor
Bijlmerdrie!
… wij daar trots op zijn en alle zeilen bijzetten om de klassen bezet te houden, nieuwe
collega’s helpen en ondersteunen om de garantie van goed onderwijs te blijven geven

Beste ouders!!
De Nationale Voorleesdagen komen
er weer aan.
Vindt u het leuk om samen te lezen
met u kind maar wilt u hier wat
meer informatie over?
Donderdag 1 februari geef ik een
themabijeenkomst over Interactief
voorlezen met ontbijt!

14 februari
Ouderavond met workshops
-SAVE THE DATEOp Valentijnsavond gaan wij u verblijden met een aantal workshops die door ons voor
u zijn samengesteld!
In groep 5-8 gaan voor het eerst ook een aantal van onze leerlingen helpen met de
workshops.
We gaan er vanuit dat u er alles aan doet om te komen!
Dus regel de oppas of als dat kan, pas uw werkrooster aan!
Er is eventueel oppas in de speelzaal voor u jongste kinderen. U dient dat van te
voren aan te geven als u daar gebruik van wilt maken. Deze mogelijkheid is bedoeld
voor diegene waarvoor het anders echt niet mogelijk is om te komen

Vanaf 8.30 tot 10.00 in de
ouderkamer van Bijlmerdrie

Er zijn drie rondes. U kunt dus naar drie verschillende workshops gaan.
Maar u kunt er uit veel meer kiezen!

Jullie zijn welkom voor
thee/koffie en
een ontbijtje.

Dus het is belangrijk dat u gaat intekenen vanaf 1 februari.
In de volgende nieuwsbrief worden de onderwerpen bekend gemaakt. En zoals altijd
gaan de workshops over onze dagelijkse onderwijspraktijk.
Wat, hoe en waarom leren uw kinderen op Bijlmerdrie.
De avond start stipt om 19.00 (inloop vanaf 18.30) en eindigt om 20.30 uur.

Groep 1/2 is
begonnen met het
Thema ‘De Raket.

Gezonde school

We willen alles te weten komen
over de ruimte, reizen door de
ruimte, de planeten en
astronauten. In de klas krijgen we
een raket waarin we kunnen
ervaren hoe het is om astronaut te
zijn.

We zien prachtige gevulde lunchboxen met bruine boterhammetjes met dun beleg en
groente en fruit!
Het gaat echt geweldig en we willen u vooral bedanken dat er zo goed wordt
meegewerkt.

Tijdens het thema leren we onder
andere de letter r (raket) en de
letter p (planeet) herkennen. Ook
gaan we terug tellen vanaf 20, veel
boeken lezen over de ruimte en
onze eigen vragen onderzoeken.
Waarom is de aarde rond? Wat
gebeurt er met een vallende ster?
Voor het thema zijn we nog op zoek
naar spullen! Misschien heeft u
thuis nog wat liggen wat wij zouden
mogen gebruiken.
- Lege plasticflessen (groot)
- Oude snoeren
- Oude lappen stof

Inmiddels is er door de medewerkers van Jump-in voorlichting geweest over de
gezonde lunch en hebben de kinderen een mooie lunchbox gekregen.

Op 1 februari wordt het dan echt regel:
De lunch bestaat uit 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.

Een goede verstaander weet dat we Volkorenbrood met bruin brood bedoelen maar
het is voor de leerkrachten niet te controleren of hier sprake van is.
Na 1 februari wordt een witte boterham niet geweigerd om op te eten maar u zult
begrijpen dat het gewoon fijn is als we allemaal mee doen!
Mocht de lunch van uw kind erg afwijken van onze regel dan zult u een briefje in de
lunchbox vinden van uw kind met het verzoek om dit voortaan aan te passen. Bij
meerdere keren willen we graag met u het gesprek aan gaan.
Sommige kinderen hebben een specifiek dieet/voedingsadvies van de arts en
natuurlijk is dit geen enkel probleem als u daarover even communiceert met de
leerkracht.
En bedenk ook nog dit. Uw kind is 25 uur per week in onze handen. De rest van de tijd
kunt u uw kind geven wat u wilt. Dat zijn nog 143 uur in een week
Zolang er nog kinderen met pakken stroopwafels en
zakken chips naar school komen voor de lunch, vinden
wij het onze verantwoordelijkheid om met de hele klas,
de hele school, gezond gedrag te bevorderen.
En u werkt daar fantastisch aan mee!
Op naar de gezonde traktaties.

NIEUWJAARSCONCERT ‘BIJLMER 50 JAAR’
Maandag 22 januari hebben de twee wijktalentorkesten uit Zuidoost
samen een Nieuwjaarsconcert gegeven en een ode gebracht aan de Bijlmer.
Het was een daverend optreden van het OSB Leerorkest Zuidoost,
het swingende symfonieorkest dat openstaat voor alle jongeren in het
voortgezet onderwijs in Zuidoost, en het Klein Leerorkest, de talentjes
van de basisscholen Wereldwijs, Bijlmerdrie. Polstok en Samenspel.
In totaal stonden er 80 muziektalenten op het podium!
Zidane we zijn trots op je!

