NIEUWS

3 Bijtjes

17 april 2018

Belangrijke data:
Di 17 april
Grp 5 schoolzwemmen
Grp 8 IEP toets
Woe 18 april
Grp 8 IEP toets

Inspectie bezoek Wereldwijs
Donderdag 12 april is de inspectie, op uitnodiging van Wereldwijs, op bezoek geweest.
Ze hebben voor 11 van de 14 kwaliteitsstandaarden het oordeel goed gekregen. Een
uitzonderlijke goede score.
Het eindoordeel voor Wereldwijs luidt: GOED!
Wereldwijs, hartelijke gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Do 19 april
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Grp 1 / 2 bezoek van OBA
Vrij 20 april
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 24 april
9.00 uur Vreedzame school
ouderworkshop!
Grp 5 schoolzwemmen
GGD oudergesprekken over eten
en drinken
Woe 25 april
Boekenruilmarkt
Do 26 april
Koningsspelen
Tot 14.00 uur les
Vrij 27 april tot en met 11 mei
Meivakantie
de leerlingen zijn vrij
Vrij 4 mei
Grp 7/8 kinderherdenkingskoor
in Madurodam
Di 15 mei
Grp 7 theoretisch
verkeersexamen

Tevredenheidsonderzoek
voor ouders, leerlingen en medewerkers
Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de kwaliteitszorg, een grote enquête uit
onder personeel, leerlingen en ouders.
U heeft een e-mail ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek.
Als onze belangrijkste partner vinden we het natuurlijk ontzettend belangrijk dat u
meedoet aan het onderzoek.
Mogen we op uw inzet rekenen? Als u thuis geen computer heeft kunt u gebruik maken
van de computers op school.
U kunt de enquête invullen tot 22 april.

Koningsspelen 26 april 2018
Op donderdag 26 april doet obs Bijlmerdrie samen met
obs Wereldwijs weer mee aan de Koningsspelen bij
locatie Wereldwijs

U komt toch ook helpen!
Woe 16 mei
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 17 mei
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 18 mei
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 grp 1/2 gymles

Wij zijn nog op zoek naar ouders die de kinderen willen begeleiden of die bij een
onderdeel willen staan. En natuurlijk trekken we allemaal oranje kleding aan!
Heb je geen oranje t-shirt, een oranje pet. Een oranje strik in je haar is natuurlijk ook
leuk!.
Het koningslied van 2018 heet FIT LALA !!!!!!!!
U kunt het met uw kind alvast oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA

Op
dinsdag 17 juli
gaan we op
schoolreisje.
Heeft u al betaald?
Het zou toch erg jammer zijn als
uw kind niet mee kan op
schoolreisje.

Boekenruilmarkt op woensdag 25 april
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Dat gebeurt op school, tijdens tutorlezen 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 thuis kan lezen, organiseren
wij voor iedere vakantie een BOEKENRUILMARKT. Ieder kind mag voor woensdag 25
april 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 25ste 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

Beste kleuter- en peuterouders,
Voor de vakantie begint het nieuwe thema. Bij de peuters gaat het over ‘Knuffels’ en
bij de kleuters over de ‘Dierentuin’.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 april in de ouderkamer van
Bijlmerdrie. Onder het genot van koffie en thee krijgen jullie informatie over wat
jullie kinderen leren in de groep. We praten hierover en jullie krijgen tips hoe je hier
thuis bij aan kunt sluiten. We gaan het ook hebben over zorgen voor jezelf, hoe doe
je dat?
Én we gaan een eigen knuffel maken.
Interesse? Kom ook!

De Zindelijkheidstas
Heeft u een zoon of dochter in de
peuterleeftijd en kunt u wel wat hulp
gebruiken bij het zindelijk worden?!
Dan kunt u de nieuwe verteltas
“De eend op de pot” lenen.
Er zitten boekjes en spelletjes in die te
maken hebben met het op het potje
en/of naar de wc gaan.
De tas kunt u lenen bij José of op
donderdagochtend bij Femke de
ouderconsulent.

Donderdag 26 April
8.30 – 10.00
In de ouderkamer.
Groet, Femke (ouderconsulent)

Het Paasontbijt en de Grote Rekendag waren ook in groep
1/2 een succes!
We hebben lekker gegeten en daarna gingen we in de klas
een circuit doen met allemaal spelletjes!
Het thema’s was verhuizen dus we hebben flink ingepakt
in de bouwhoek, gewogen met weegschalen en een plattegrond van de inrichting van de klas gemaakt.

Schooltuinen
De buitenlessen zijn begonnen en
de eerste zaadjes zitten in de
grond. En… het is nu groeizaam
weer.
.

Straks kunnen we heerlijk smullen
van onze eigen gekweekte groenten.

Dinsdag 10 april deed groep 7 en 8
mee met de voorrondes van de
Amsterdamse Debatbattle.

Je niet laten afleiden, geconcentreerd musiceren en
laten zien wat je kunt. Dat deden de leerlingen van groep 8
afgelopen donderdag tijdens het diplomaconcert. Het was
fantastisch om te horen wat ze de afgelopen 4 jaar hebben
geleerd tijdens de muzieklessen.
Na afloop van het feestelijk concert kregen de leerlingen allemaal hun diploma
uitgereikt van hun muziekdocenten.

We zijn trots
op jullie!!

De Bijlmer Steelband Kids hebben zich vandaag zelf overtroffen.
Ze hebben niet alleen de prijs voor beste wereldmuziekgroep
maar ook de publieksprijs binnengesleept!
Een driekoppige vakjury koos zaterdagmiddag 16 april de
Bijlmer Steelband Kids als grote winnaar in de categorie
klassiek/wereldmuziek tot en met elf jaar.
Daarnaast werden de Kids gekozen als publiekslieveling en dat betekent dat ze ook nog
eens de publieksprijs wonnen.

Het was een mooie discussie tussen
de verschillende deelnemers.

Divine
heeft de finale gehaald

Op maandag 14 mei mag ze meedoen
met de finale van de Amsterdamse
Debattle in het muziekgebouw
aan het IJ.

Divine veel succes!

De finale van De Amsterdamse Muziekprijs werd vandaag voor de 16e keer gehouden.
In een bomvolle DeLaMar Theater treden twaalf jonge bands en ensembles om de
felbegeerde eerste plek. De vakjury bestond uit harpiste Lavinia Meijer, singersongwriter Anna Rune en componist Selim Doğru.

