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Belangrijke data:
Woe 8 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
oudergesprekken
Do 9 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
oudergesprekken
Vrij 10 maart
Groep 1 en 2 gymles
Ma 13 maart
Groep 3 t/m 6 Topuur
Groep 3 t/m 4 muziekles
Groep 1 t/m 2 gymles
Woe 15 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 16 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Ma 13 maart
Groep 3 t/m 6 Topuur
Groep 3 t/m 4 muziekles
Groep 1 t/m 2 gymles
Woe 15 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 16 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Ma 13 maart
Groep 3 t/m 6 Topuur
Groep 3 t/m 4 muziekles
Groep 1 t/m 2 gymles
Woe 15 maart
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 16 maart
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Di 21 maart
Grp 4 OBA spelen met woorden
Grp 8 ouderavond

Onderzoek eet- en drinkgedrag van kinderen
De Bijlmerdrie doet mee aan een onderzoek naar voeding op Amsterdamse
basisscholen. Dinsdag is het onderzoeksteam van de VUmc langs geweest en zijn er
foto’s gemaakt van de lunchtrommels van de kinderen. (de kinderen zelf zijn niet op
de foto gekomen!)
De kinderen hebben ook een vragenlijst ingevuld over wat ze de dag ervoor gegeten
en gedronken hebben. Er is ook een vragenlijst voor de ouders wilt u zo vriendelijk zijn
deze in te vullen, daarna kunt u deze aan de leerkracht geven.
Als dank ontvangt de Bijlmerdrie speelgoed voor op het schoolplein. Wanneer alle
ouders uit een groep de vragenlijst invult krijgt de groep een set met extra
buitenspeelgoed. Daarnaast worden er ook nog eens 10 cadeaubonnen van €10 onder
de ouders die meedoen verloot. Dus ouders doe allemaal mee!
Wilt u hulp bij het invullen kom dan op dinsdag 14 maart om 08.25 uur op school met
het formulier. Wij helpen u graag!

Goedemorgen beste ouders!!
Zeker in de winter is het niet altijd makkelijk om op tijd op te staan en op tijd op
school komen met jonge kinderen valt ook niet mee. Maar het Kán wel!! Hier een
aantal tips om rustig de ochtend door te komen:





Begin al 's avonds met de voorbereidingen;
o - zet vast de ontbijtspullen klaar
o - leg vast de kleren klaar van je kinderen en jezelf!
o - Maak de broodtrommels vast klaar en bewaar ze in de koelkast
o - Laat je kind 's avonds douchen in plaats van in de ochtend.
Zet je wekker ver weg zodat je er echt uit moet om hem uit te zetten.
Gebruik desnoods twee wekkers.
Maak gebruik van een checklist met plaatjes zodat je kind kan zien wat er
gedaan moet worden.

Wil je hier meer tips en trucs en/of wil je hier hulp bij? Donderdag 16 maart
geef ik een themabijeenkomst over de ochtendroutine. Vanaf 8.30 in de ouderkamer.
De deelnemers krijgen een presentje mee naar huis!!
Komt allen.
Groet Femke (ouderconsulent)

Gezocht oude
kleding
Iedere week hebben de kinderen uit
groep 5 en 6 danslessen en oefenen
voor het danseducatieproject
Gulliver.
Op woensdag 31 mei a.s. gaan ze
optreden in het Bijlmerparktheater
aanvang 19.00 uur.
Voor deze voorstelling hebben we
oude kleding nodig. ( geen zwarte,
bruine of witte kleding)
Graag felle kleuren!

Uw ideeën gevraagd voor de
workshopouderavond op
woensdag 29 maart
Al jarenlang houden we traditiegetrouw onze succesvolle workshopouderavond.
Dit jaar is dat op woensdag 29 maart, op locatie Wereldwijs!
Zet de datum alvast in uw agenda!
U kunt naar drie workshops gaan. Uit onze gesprekken met ouders schatten wij in
waar u graag iets over wilt weten. Dit jaar doen we dat ook maar willen u graag
nog meer mee laten denken over ons aanbod voor U!
Dus aan u de vraag:

U kunt ze inleveren bij juf Ellen.
Waar wilt u graag informatie over ten aanzien van ons onderwijs?
-wat doen ze toch met die nieuwe rekenspelletjes en waarom?
- of wat is dat IPC nu precies, hoe gaat dat in de klas etc.
Deze week kunt u nog uw vragen/ideeën/behoeften in de hal bij de flap-over
opschrijven! Wellicht kunnen wij dan ‘op maat’ een workshop aanbieden.
Namens team Bijlmerdrie, Paula Hoonhout directeur

Wat hebben we gedaan
Muizenhuis
Dinsdag 14 februari zijn we met groep 3 en 4 naar het Muizenhuis geweest. Het
Muizenhuis staat op de jeugdetage in de Centrale OBA. Het is bijna twee meter breed
en drie meter hoog, en telt meer dan honderd kamers. In die kamers zijn heel veel
muisjes hard aan het werk. De bakker bakt taartjes, de schilder maakt een portret en
de werklui sjouwen zware zakken.

woensdag 15 februari 2017

Startpunt IPC

In de ochtend op school, deden we IPC. Nou, ik wist al dat het thema chocola voorbij
was. Maar toen ik hoorde dat we onze jassen moesten halen, vond de helft van de
klas dat een beetje raar. Sommigen dachten zelfs dat we rondjes om de school
zouden rennen. Om eerlijk te zijn dacht ik dat ook. Daarna wist ik meteen weer dat
we IPC zouden doen. Maar ja, als het thema: ‘chocolade’ al voorbij is, wat voor soort
thema moesten we dan doen? Eerst dacht ik na over China, want daarover had de
Sam Sam het. Want toen wij het thema ‘chocola’ hadden, was dat ook de titel van
de Sam Sam. Toen wij eenmaal naar het kleuterplein gingen, dacht ik helemaal niet
meer dat het over China zou gaan. In de rij zag ik groep 7\8. Dat was waar ook! De
juf had verteld dat wij met groep 7/8 zouden werken. Toen we op het kleuterplein
waren, legde de juf van groep 7/8 ons wat uit dat er allemaal dingen onder de grond
waren. Ik had echter nog steeds geen idee waar het onderwerp over zou gaan. We
moesten een duo vinden om samen mee te werken, want er waren maar een aantal
schepen. Ik ging met mijn bff. Het was super leuk. Wij hebben samen wel zeven
beeldjes gevonden. Het was echte teamwork! We hebben gekeken wat er in zat. Het
waren dino’s, dus het thema is:

dino’s
Divine groep 6

