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3 Bijtjes

19 februari 2018

Belangrijke data:

Verhuizing! Bijeenkomst 15 maart

Woe 21 februari
Boekenruilmarkt

Twee weken geleden hebben bijna 90% van de ouders zich uitgesproken over het idee
om te gaan verhuizen naar Geerdinkhof.

Do 22 februari
Leerorkest
Grp 1 / 2 Planetarium
Thema Ruimte

Ma 26 februari t/m 9 maart
Voorjaarsvakantie en studieweek
Leerlingen zijn vrij
Ma 12 maart
Weer naar school
Grp 3/4 naar OBA

Di 13 maart
Grp 5 schoolzwemmen
Grp 7/8 Bijlmerpark theater
Oudergesprekken

Woe 14 maart
STAKING

Dank u wel voor de geweldige respons. Zo weten we echt wat u van dit idee vindt.
Het blijkt dat 62% het een goed idee vindt, en 12% maakt het niets uit. Dat betekent
dat 74% van degene die gereageerd heeft een verhuizing naar Geerdinkhof ziet zitten
of geen bezwaar heeft.
De verhuizing gaat er dus komen!
De planning nu is dat er in de meivakantie verhuisd gaat worden.
We willen graag nog een bijeenkomst organiseren waarin we kunnen spreken over de
plannen.
We willen nogmaals uitleg geven over de vele voordelen die dit heeft voor Bijlmerdrie.
(U heeft ze overigens al kunnen horen op de voorlichting van 19 december en in de
brief van de raadpleging kunnen lezen) .
Maar we willen ook graag horen waar u nog zorgen over heeft en onderzoeken of we
die zorgen kunnen wegnemen.
En natuurlijk willen we graag horen of er nog wensen en leuke ideeën zijn voor het
pand op Geerdinkhof en de verhuizing. We hebben al een paar goede ideeën gehoord!
Komt u dus op donderdagochtend 15 maart om 9.30. De koffie staat klaar.

Do 15 maart
Leerorkest (deelrepetitie)
Oudergesprekken
ook in de avond
Vrij 16 maart
13.00 uur grp 1/2 gymles
Grp 5-8 Corpus

Di 20 maart
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 21 maart
Grp 1 t/m 8 gymles

Vrij 23 maart
Grp 7/8 Kunstschooldag

U bent zeer welkom!
Mocht u na deze bijeenkomst nog vragen hebben of nog meer willen weten, neem dan
gerust contact met ons op. U kunt ons ook mailen: directie@bijlmerdrie.nl

Voorjaarsvakantie
Let op! Voor de kinderen duurt de vakantie 2 weken. Het team gebruikt de tweede
week om te studeren.
Een druk programma met oa:
 het bestuderen van de resultaten van de toetsweek
 het schrijven van de rapporten
 een studiedag over formatieve assessment
 alle leerkrachten gaan op bezoek naar een school van hun keuze
Kortom een drukke week voor het team. Daarna zijn we er weer helemaal klaar voor
om de kinderen het beste onderwijs te geven.

Oudergesprekken
13 en 15 maart
Maandag 12 maart krijgt u het
rapport van uw kind.
De oudergesprekken zijn op 13
en 15 maart (ook avond).
U kunt vanaf dinsdag 20
februari intekenen. De lijsten
hiervoor hangen bij het lokaal.
Sommige leerkrachten wijken
van deze data af ivm hun
werkdagen. U wordt hierover
apart op de hoogte gebracht
door de leerkracht van uw
kind.

Schoolreisje heeft u al
betaald?
Dinsdag 17 juli gaan we met
groep 1 t/m 8 op schoolreisje.
Waarheen is nog een
verrassing.

U kunt nog tot 1 april 2018
betalen.
U kunt de schoolbijdrage
contant betalen bij de
administratie of bij de directie.
U krijgt dan een kwitantie die u
goed moet bewaren, want dit
is het bewijs dat u betaald
heeft.
Als u het gemakkelijker vindt
om het geld over te maken,
kan dat op
banknummer NL 36 INGB 000
797 6943 t.n.v. Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de
naam van uw kind(eren), de
groep(en) en “schoolbijdrage”
vermeldt.
Als het schoolreisgeld niet
betaald is, kan uw kind niet
deelnemen aan deze activiteit.
Uw kind wordt dan op school
opgevangen.

Staking 14 maart
Eindelijk is er goed nieuws. De druk op de politiek door POin Actie
heeft geholpen.
Er komt geld vrij om de werkdruk te verlichten.
Hoeveel dat precies is voor Bijlmerdrieis nog niet duidelijk, maar als ze, zoals bekend is,
uitgaan van 35.000 voor een school van 225 leerlingen, dan krijgen we ongeveer 12.000
om de werkdruk te gaan verlichten.
Natuurlijk gaan we heel goed kijken hoe we dat gaan inzetten zodat leerkrachten het
ook echt gaan merken.
Wat daarbij wel nodig is zijn extra leerkrachten. Daar zit nog wel een knelpunt. Het vak
van leerkracht is niet alleen door de werkdruk maar ook door het te lage salaris niet
aantrekkelijk voor nieuwe instromers. Die salarisverhoging blijft dus heel erg belangrijk
om iets te doen aan het lerarentekort. De komende weken onderhandelen de
vakbonden hierover. We hopen op positieve berichten. Om dat te onderstrepen is op 14
februari in het noorden van het land gestaakt en op 14 maart is Amsterdam en het
midden van Nederland aan de beurt. De stakingsbereidheid van het team is groot en
daarom gaat de school dicht op 14 maart.

De kinderen hebben dus geen les op 14 maart omdat wij staken.

Terugblik Ouderworkshopavond
Bij de workshop Cijferend delen werd er uitstekend
uitgelegd hoe we dat tegenwoordig doen bij het
rekenen. Trots!
Dank voor uw komst!
Volgende keer hopen we u nog in grotere getale te
mogen ontmoeten!
Het gaat over het onderwijs aan uw kinderen.
Denkt u nog eens aan de intentieverklaring die
u heeft ondertekend bij inschrijving van uw kind.
We verwachten u eigenlijk allemaal bij zo’n leuke
avond die wij met heel veel plezier, tijd en passie
speciaal voor u voorbereiden.

Boekenruilmarkt op woensdag 21 februari
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 21 februari 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
bonnetje. Met dit bonnetje mag uw kind woensdag de 21e 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?

Bliksemstage groep 7 en 8
Een verteltassen lenen!
Tijdens en na de inloop kunt
een verteltas komen lenen
In de hal bij juf José.
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!

Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van groep 7 en
8. In kleine groepjes bezoeken de kinderen een bedrijf waar ze ook echt de handen uit
de mouwen mogen steken. Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en
kunnen ze écht ervaren wat het werk inhoudt. Doel is dat de leerlingen beter in staat
zijn een keuze te maken voor een sector of vervolgopleiding. Uit onderzoek is gebleken
dat Bliksemstage bijdraagt aan het vormen van hun beroepsbeeld en daarmee bij het
maken van sector- en studiekeuzes.
Dit jaar zijn groep 7 en 8 naar Albert Heijn, Partou, Lloyd hotel en een parkeergarage
geweest.
Albert Heijn (26-01-2018)
“Ik heb het magazijn gezien. Ik zag dat daar 3 of 4 grote koelkasten stonden. Ik heb drie
dingen mogen doen op de bliksemstage:
1) Croissants in zakjes gestopt en de prijs erop geplakt.
2) Vakken gevuld
3) Achter de kassa geholpen
Ik vond het werk achter de kassa het leukst omdat ik rekenen erg leuk vind. Het was
fantastisch” (Emmanuel , groep 7)
Partou (26-01-2018)
“Ik heb met de kinderen gespeeld en broodjes voor ze gemaakt. We hebben met klei
gespeeld. (Maureen, groep 7)
Lloyd hotel (19-01-2018)
“Ik heb de hotelkamers, de keuken, de balie en het restaurant gezien. We hebben
mayonaise gemaakt en mochten dit proeven met patat.
Er was een 5 sterren kamer met een schommel erin en in een andere kamer een
7 persoonsbed.” (Rania, groep 8)
Parkeergarage Amsterdam (19-01-2018)
“Ik heb gezien hoe de beveiligingscamera’s werken en hoe de kaartenautomaat werkt.
Het leukste vond ik dat we bij de camera’s gingen kijken of we iets verdachts zagen.
Als dit zo was, moesten we naar de beheerder bellen.” (Nelly, groep 7)

Er zijn weer nieuwe boeken
in de Kinderzwerfboekenkast!
We hebben op school een eigen kinderzwerfboeken
ruilkast. Het idee van een Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker worden gelezen en
zwerven vervolgens weer verder.
Kinderen mogen ze dus gratis meenemen om thuis te
lezen. Het is wel fijn als u weer een zwerfboek terug legt
in de kast zodat er altijd voldoende keuze is.
Er zijn in Nederland verschillende punten waar u een
zwerfboek kunt ophalen of weer kunt neerleggen.
Meer informatie vindt u via www.kinderzwerfboek.nl

