NIEUWS

3 Bijtjes

10 oktober 2018

Belangrijke data:
Vrij 12 oktober
9.20 – 10.00 grp 1/ 2 gym
Huldiging mediatoren
Ma 15 oktober
Topuur grp 1/2
Di 16 oktober
Topuur grp 3/4
13.00 uur grp 5 zwemmen
Woe 17 oktober
8.30 uur Ouderbijeenkomst
(Informatie volgt nog)
Finale Schoolvoetbal
Do 18 oktober
8.30 – 9.10 grp 1/ 2 gym

Mediatoren zijn weer opgeleid
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.
De afgelopen week zijn de mediatoren opgeleid en zij zullen vrijdag feestelijk worden
gehuldigd.

Vrij 19 oktober
9.20 – 10.00 grp 1/ 2 gym
Ma 22 oktober t/m vrij
26 oktober
Herfstvakantie
Ma 29 oktober
Topuur grp 1/2
Di 30 oktober
Topuur grp 3/4
13.00 uur grp 5 zwemmen

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 “vriendschap” en krijgen als
afsluiting de voorstelling “Muziek van Beneden” op dinsdag 13 november en
woensdag 14 november (indeling moet nog gemaakt worden) in het
Bijlmerparktheater te zien.

Do 1 november

8.30 – 9.10 grp 1 2 gym
Vrij 2 november
9.20 – 10.00 grp 1 2 gym
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.

Opening
Buitenschoolse opvang
Sam en Kids heeft maandag
1 oktober zijn deuren geopend
van de Buitenschoolse opvang.
Vanaf 7 uur ’s morgens zijn de
kinderen van harte welkom op
de locatie bij Bijlmerdrie.

Wilt u meer informatie dan kunt
u bellen naar 020-6951462 of
kijk op www.samenkids.nl

Openingsfeest met
Op 21 september hebben we onder begeleiding
van Circus Sambal en vrijwilligers van het bedrijf
Engozehnder, circusacts geoefend. Het bedrijf NL Cares heeft dit allemaal
mogelijk gemaakt.
Na de eerste ronde waar we alle acts mochten oefenen kregen we een heerlijk
ijsje. Daarna gingen we de circusacts oefenen voor de voorstelling.
We kregen allemaal een heerlijk broodje hotdog aangeboden door de Albert
Heijn in Ganzenpoort.
Om 12.30 uur was het zover. De voorstelling voor de ouders ging beginnen,
deze werd opgevoerd in een echte circustent.
Juf Paula heeft eerst bekend gemaakt wie de ballonnenwedstrijd heeft
gewonnen. De ballon van Shejandy is in Kamperveen terecht gekomen. Zij is
hiermee op de derde plaats gekomen. Sylvain is op de tweede plaats
geëindigd, zijn ballon is in Blesdijke terecht gekomen en Ines heeft de eerste
plaats veroverd haar ballon is in Lhee terecht gekomen.
Gefeliciteerd allemaal en veel plezier met jullie prijs!
De voorstelling was spectaculair, wij zijn trots op jullie en willen iedereen
bedanken die deze fantastische dag mogelijk hebben gemaakt!

Open lessen

Even voorstellen

Zoals u in de schoolgids heeft
kunnen lezen bij nieuwe
ontwikkelingen, geven alle
leerkrachten 1 x per maand een
open les voor u als ouder!
Woensdag 26 september was de
1e les het was een groot succes.
De ouders hebben het
opgenomen tegen de kinderen
met een tempotoets rekenen en
vervolgens zijn er rekenspelletjes
gespeeld. Het was een groot
succes!

Ik ben Wendy van den Heuvel.
Sinds januari ben ik betrokken bij Wereldwijs als juf in groep 1-2
en bij een project op gebied van beeldende vorming in dezelfde
groepen. Vanuit het beeldend werken met kleuters zullen jullie
mij dit schooljaar ook af en toe op Bijlmerdrie aan treffen.
In deze lessen onderzoeken de kinderen vooral met klei, gips
en/of boetseerwas en staat het proces bij het beeldend vormen centraal. De eerste
keer hebben we bijvoorbeeld bekeken hoe een varen groeit. Wat zie je allemaal
gebeuren met zijn vorm terwijl hij groeit? Kun je dat met klei ook laten zien?
Tussentijds zijn er momenten om naar elkaars werk te kijken en er op te reageren. Op
die momenten delen de kinderen hun vondsten en aanpak en proberen we met elkaar
oplossingen te vinden voor “(technische) problemen” waar tegen aan gelopen is: bv.
hoe kun je eigenlijk een rolletje van klei maken? wat kun je doen als het breekt?

We hebben veel positieve reacties
mogen ontvangen. Ontzettend leuk
dat u met velen bent gekomen naar
de open lessen.
De volgende open lessen zijn op:
21 november
7 december
7 februari
19 maar
11 april
15 mei
18 juni
Zet u de datums in uw agenda?
Beste ouders,
De Kinderboeken
week is weer
begonnen! Vanaf
3 oktober is deze
van start gegaan met het onderwerp
Vriendschap.
Daarom organiseer ik op donderdag
11 oktober een uitje naar de
bibliotheek op het Bijlmerplein.
Ben je benieuwd waar de bibliotheek
is, welke boeken bij de leeftijd van
jouw kind passen? Ga dan mee!
We verzamelen maandagochtend in
de hal en gaan dan gezamenlijk met
de bus naar de Bibliotheek.
Aansluitend gaan we gezellig wat
drinken.
Als je je zoon of dochter meteen wilt
inschrijven neem dan een persoonsen adreslegitimatie mee. Als je de
bibliotheek al kent ben je natuurlijk
ook welkom!
Verzamelen vanaf 8.45. Rond 9.05
uur gaan lopen naar de bushalte.
Komen jullie ook?
Groet, Femke
(de ouderconsulent)

werkstukken van een paar kinderen: Shahram, Ruth en Rayenshell
Ik woon in Culemborg met m’n dochter van 10 en zoon van 11 jaar. Naast mijn werk
hier drie dagen in de week, werk ik samen met kinderen en volwassenen aan grotere
buitenbeelden (gedenkbeelden, waterbeelden), coach ik kinderen en volwassenen in
een open atelier en ben ik op projectbasis beschikbaar als consulent taalvorming.
Als u het leuk vindt om een keer mee te kijken (en mee te doen!) in één van de lessen
op woensdag, dan bent u van harte welkom!
Groeten, Wendy
Mijn naam is Mark Haytsma,
ik ben 24 jaar oud en woon in Amsterdam.
Ik studeer muziektherapie aan de Hogeschool van Leiden en
zit nu in mijn derde studiejaar. Ik zal dit komende jaar op
de maandag en dinsdag stage lopen bij OBS Wereldwijs en
op de woensdag bij Bijlmerdrie. Hierbij zal ik gaan werken
met kinderen uit groep 5,6 en 7.
Mijn grootste hobby is natuurlijk muziek maken op de piano,
gitaar en drums. Daarnaast lees ik graag, schrijf ik teksten en
speel ik basketbal.
Ik zie er naar uit om iedereen te leren kennen en hier aan de slag te gaan. Mochten er
vragen zijn kan je mij altijd aanspreken op school of een mail sturen naar:
s1101639@student.hsleiden.nl
Wat is muzikale begeleiding?
Muzikale begeleiding is een begeleidingsvorm waarbij muzikale instrumenten worden
ingezet om te werken aan de (emotionele) ontwikkeling van het individu. Hierbij maken
we gebruik van een divers aanbod aan instrumenten zoals de djembés, conga’s,
bongo’s maar ook de gitaar, fluit, cello, lier en de piano. Tijdens het creatief bezig zijn
gaat het niet om het resultaat maar om het proces. Daarom is het ook niet nodig dat
het kind een instrument kan spelen. De nadruk ligt juist op de extra ondersteuning,
individuele aandacht en de ruimte en veiligheid die er gecreëerd wordt om het kind
zich creatief te uiten.

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

Ouderbijdrage
2018 - 2019
Wilt u weer zo vriendelijke zijn om
de ouderbijdrage voor dit
schooljaar over te maken naar:

NL36 INGB 000 7 9769 43
t.n.v. Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat u bij de
betaling de naam van uw
kind(eren), de groep(en) en
ouderbijdrage vermeldt.
U kunt de ouderbijdrage ook
contant betalen bij Juf José.
U krijgt dan een kwitantie die u
goed moet bewaren, want dit is het
bewijs dat u betaald heeft.
Het is mogelijk om in termijnen te
betalen.
U kunt dan voor 30 november
e
2018 het 1 termijn overmaken.
e
Voor28 februari 2019 het 2
termijn en voor 30 maart het laatste
termijn.

Wanneer is muzikale begeleiding goed te gebruiken
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 schuilt achter het gedrag. Hier kunnen verschillende oorzaken voor
zijn; onzekerheid, moeite om contact te leggen met leeftijdsgenoten, slaapproblemen
of concentratieproblemen. Het kind kan gevoelens hebben van angst, boosheid of
verdriet, maar kan niet altijd verwoorden waar dit vandaan komt. Bij muziektherapie
helpen wij het kind om weer de rust bij zichzelf te vinden en te uiten wat er onbewust
in hem of haar leeft.

De identificatieronde van de DWS is weer gestart!
Sinds (2012) nemen wij deel aan Day a Week School (DWS).
DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle
en creatief denkende leerlingen. Zij komen van verschillende
scholen en werken één dag per week samen op een aparte
locatie.
Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.
Deze week is de identificatieprocedure gestart om te bepalen welke leerlingen van
Wereldwijs het DWS-onderwijs het meest nodig hebben. Om dit te bepalen krijgen de
leerlingen uit de groepen 5 de komende weken uitdagende opdrachten aangeboden,
waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken.
Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de
leerlingen (zoals CITO-gegevens, andere observaties, eventuele psychologische
rapporten) nemen we mee in de afweging om leerlingen wel/niet voor te dragen voor
deelname aan DWS.
Deze leerlingen worden vervolgens in een nagesprek besproken door de IB-er en een
medewerker (begaafdheidspecialist) van DWS. Hiervoor moet u eerst het
toestemmingsformulier ondertekenen dat deze week aan uw kind is meegegeven.
Tijdens het nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen het DWSonderwijs op dat moment het meest nodig hebben.
We zijn hierbij helaas gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. De
ouders/verzorgers van de geselecteerde leerlingen worden geïnformeerd door de IB-er.
Voor meer informatie over Day a Week School, zie: www.dayaweekschool.nl

Boekenruilmarkt op
woensdag 17 oktober
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 17 oktober 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 17 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?

