5 september 2016

________________________________________________________________________________________
_
Vakanties en vrije dagen 2016-2017

Belangrijke data:
Di 6 september
Startgesprekken

Woe 7 september
Groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
groep 1 t/m 8 Startgesprekken
mi
Vrij 9 september
Groep 1 en 2 gymles
groep 6 en 7 Schooltuinenmi
woe 14 september
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
19.00 uur informatieavond
Do 15 september
groep 1, 2 en 3 zomersafari
Vrij 16 september
Groep 1 en 2 gymles
groep 6 en 7 Schooltuinen
woe 21 september
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
e
14.30 schoolvoetbal 1 ronde
Ma 26 september
groep 3 t/m 6 Olympische dag
Vrij 23 september
Groep 1 en 2 gymles
groep 6 en 7 Schooltuinen
woe 28 september
groep 1 t/m 8 gymles
groep 5 Schoolzwemmen
e
14.30 schoolvoetbal 2 ronde
Do 29 september en
Vrij 30 september
Studietweedaagse
Leerlingen zijn vrij

U ontvangt hierbij een overzicht van alle studie- en vrije dagen voor het nieuwe
schooljaar 2016-2017 voor de leerlingen.
Studie tweedaagse
Herfstvakantie
5 december
23 december
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie en
studieweek
Paasdagen
Meivakantie en
studieweek
Hemelvaart/studiedag
Pinksterdag/studiedag
Studiedag (calamiteiten dag)
21 juli vrije middag
Zomervakantie

Van
tot en met
29-09-16
30-09-16
17-10-16
21-10-16
05-12-16 vanaf 12.00 uur vrij
23-12-16 vanaf 12.00 uur vrij
26-12-16
06-01-17
20-02-17
03-03-17
14-04-17
24-04-17

17-04-17
05-05-17

25-05-17
26-05-17
05-06-17
06-06-17
07-07-17 (onder voorbehoud)
21-07-17 vanaf 12.00 uur vrij
22-07-17
03-09-17

Goede start
De eerste week zit erop. Wat geweldig dat het zo goed gaat om vijf minuten eerder te
beginnen met de lessen!
We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Ons team heeft er in
ieder geval weer zin in.
In de groepen worden deze eerste weken dagelijks lessen gegeven van de Vreedzame
School zodat er een fijn groepsklimaat ontstaat zodat iedereen zich thuis voelt en er
worden samen klassenafspraken gemaakt.

Ouderinformatieavond op woensdag 14 september
We nodigen u van harte uit op onze ouder- informatieavond op woensdag 14
september 2016. We ontvangen u om 19:00 uur met koffie en thee. De avond zal tot
20:30 uur duren.
Deze avond bestaat uit 2 delen. Een algemeen deel voor alle ouders. De directie en het
team licht u graag in over de nieuwe ontwikkelingen op de Bijlmerdrie. Daarna krijgt u
van de leerkrachten te horen wat er allemaal aan bod zal komen komend schooljaar. U
zult antwoord krijgen op de vragen:
Welke leerstof krijgt mijn kind aangeboden? Welke activiteiten staan er op het
programma? Op welke manier kan ik als ouder thuis bijdragen aan de (school)
ontwikkeling van mijn kind? Uiteraard is er ook voldoende tijd voor alle andere vragen
die u wilt stellen.
De groep 7 en 8 krijgen informatie over de kernprocedure( overstap PO-VO).

Basisschool Bijlmerdrie werkt al ruim 2 jaar intensief samen met basisschool Wereldwijs, dat verderop aan hetzelfde fietspad is
gelegen. Paula Hoonhout is meerschools-directeur op beide scholen en ook adjunct directeur Marit van Gaalen is sinds haar komst
werkzaam op beide scholen. Om de samenwerking nog meer te intensiveren is er voor gekozen om ook leerkrachten op 2 scholen te
laten werken. Daarnaast zal de zorg worden verdeeld over 3 intern begeleiders. De directie bestaat op beide scholen uit Paula, Rita
en Marit
Ineke Slebos- groep 1,2,3

Filippa van Raalte- groep 4,5,6

Rita Boekenoogen- groep 7/8

Door deze verdeling over beide scholen kan de zorg meer gespecialiseerd worden op leeftijdsgroep.
Al onze nieuwe collega’s stellen zich graag aan u voor.

juffen en meester
Juf Sandra - groep 3
Ik ben Juf Sandra Meester. Ik ben 40 jaar en ik woon samen met Jan in Andijk. Ik ben de nieuwe juf van groep 3.
Eerder was ik juf van groep 1/2 op buurtschool De Rozemarn. Ik heb heel veel zin om op de Bijlmerdrie les te
geven. Jullie komen mij vast wel een keer tegen in de school!

Juf Kim - Leraar In Opleiding groep 5/6
Ik ben Kim Danenberg. Komend jaar zult u mij zien lopen in de gangen en voor de klas zien staan in groep 5/6.
Op maandag en dinsdag loop ik mijn afsluitende stage in de klas van juf Baukje. De andere drie dagen zit ik op
school. Ik hoop aan het eind van dit schooljaar mijn diploma als juf en als pedagoog te hebben. Naast het studeren
en stagelopen speel in handbal en houd ik van afspreken met vriendinnen om lekker te gaan eten. Dit doe ik in
mijn geboorteplaats Heerhugowaard waar ik nog steeds met mijn ouders en broertjes woon.

Juf Saskia - groep 7/8
Ik ben Saskia Kaptijn, 27 jaar oud en sinds begin 2011 werkzaam op Wereldwijs. Dit jaar zullen jullie mij ook op
Bijlmerdrie rond zien lopen! Dat komt omdat ik weer ga studeren en daardoor de vrije dagen van mijn collega's
opvang. Op vrijdag vervang ik juf Deborah en zal ik les geven aan groep 7/8. Ik ken de leerkrachten op Bijlmerdrie
wel al, maar de leerlingen ken ik nog niet! Ik heb erg veel zin om ze te leren kennen en om er een leuk schooljaar
van te gaan maken!

Meester Michiel - vakdocent gym groep 1/2
Langs deze weg zou ik mij graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Michiel Knotnerus. Ik ben de nieuwe
leerkracht bewegingsonderwijs voor de onderbouw Bijlmerdrie en Wereldwijs.
Ik ben 52 jaar, ik woon in Hilversum en heb twee zonen (13 en 16 jaar oud). Na mijn studie heb ik altijd
lesgegeven, maar nauwelijks in het onderwijs. Tien jaar lang was ik mede eigenaar van schaatsschool Duosport
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam, en nu ben ik al 16 jaar zelfstandig communicatietrainer. De meeste
trainingen die ik geef gaan over sociale vaardigheden. Met dat werk blijf ik doorgaan, maar vanaf heden dus in
combinatie met gymles geven aan de jongste leerlingen.
In mijn vrije tijd sport ik graag: Wielrennen, Moutainbiken, Schaatsen, Kitesurfen en Snowboarden. Daarnaast
ben ik Jeugdvoorzitter van onze voetbalclub, en fluit ik in de weekenden vaak wedstrijden.
Ik vind het heel erg leuk om nu weer in het onderwijs aan de slag te gaan. een nieuwe uitdaging, ook al heb ik
mijn diploma al sinds 1987!! De eerste lessen zitten erop, het kan allemaal nog veel beter, maar wat vond ik het
nu al een feest. Wat ik met name belangrijk vind in het bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 is het uitbouwen
van (zelf)vertrouwen, plezier en vaardigheid. Daarom kunnen leerlingen als het goed is iedere activiteit op hun
eigen niveau doen, en kunnen ze snuffelen aan een niveau hoger.
Hopelijk gaan de kinderen nog meer genieten dan ik.

Juf Filippa - intern begeleider groep 4/5 en 5/6
Ik ben een nieuw gezicht op Bijlmerdrie dus ik zal me even voorstellen. Ik ben Filippa, 31 jaar oud en ik woon in
Amsterdam met mijn vriend en ons zoontje Max. Ik houd van koffie drinken in de zon en van ronddwalen door
drukke steden. Ik heb orthopedagogiek (over de ontwikkeling van kinderen) gestudeerd. Afgelopen jaar ben ik
intern begeleider op Wereldwijs geweest. Dit schooljaar zal ik samen met Rita en Ineke ook de interne begeleiding
van Bijlmerdrie verzorgen. Ik zal de groepen van Ellen (3/4) en van Baukje (5/6) volgen. Samen met Ellen en
Baukje zal ik de leerlingen individueel en als groep monitoren. Zo bekijken we wat de kinderen nodig hebben om
op hun manier de wereld te leren kennen. Heb je een vraag? Kom gerust even naar me toe. Op donderdagochtend
en vrijdagmiddag ben ik aanwezig op Bijlmerdrie.

Juf Ineke - intern begeleider groep 1, 2 en 3
Ook ik ben een nieuw gezicht op Bijlmerdrie. Ik ben Ineke Slebos, 57 jaar oud en woon in Zuidoost met mijn
partner en sinds februari dit jaar, onze hond Lucky uit Spanje, van bijna 2 jaar. Ik ben 26 jaar werkzaam in het
onderwijs waarvan 24 jaar in Zuidoost. Ik houd van koken, nieuwe gerechten uitproberen en gezellig tafelen met
familie en vrienden. Ooit begonnen met werken in groep 1-2 en vervolgens les gegeven aan de groepen 3 t/m 8.
De afgelopen 8 jaar ben ik intern begeleider op Wereldwijs geweest. Vanaf dit jaar ben ik de intern begeleider op
Wereldwijs voor de groepen 1 t/m 4 en op de Bijlmerdrie voor de groepen van Freke (gr.1-2) en Sandra (gr.3). Ik
heb zin in de samenwerking met mijn nieuwe collega’s. Net als Filippa en Rita zal ik, samen met Freke en Sandra
de groep en de individuele leerlingen monitoren. Samen kijken we naar de onderwijsbehoeften van de kinderen en
wat dit betekend voor het leerkracht handelen. Dit gaat in samenspraak met u als ouder. Als intern begeleider ben
ik ook aanspreekpunt voor externe partners, bijv; Ouder en Kind Adviseur, logopedie, fysiotherapie, GGD.
Elke woensdag ben ik aanwezig en verder altijd bereikbaar via mail of telefonisch om een afspraak te maken. Dit
kan ook op een andere dag dan de woensdag.

OPROEP!
Wij zijn op zoek naar materialen
voor ons thematisch onderwijs.
Het gaat om:
- lege verpakkingen van
drogisterijartikelen (shampoo,
douchegel, gel, mousse etc.)
- kappersbenodigdheden
(krulspelden, kammen, een
opmaakpop)
- materiaal wat te maken heeft
met foto’s (wellicht een kapotte,
oude camera of bijvoorbeeld
fotolijstjes die u niet meer
gebruikt)
- attributen die gebruikt worden in
een sportschool (denk aan:
gewichtjes, handdoeken etc.)
Mocht u thuis iets hebben wat u
niet meer gebruikt, dan ontvangen
wij dit graag. Er zal vanaf a.s.
dinsdag een bak staan bij de
hoofdingang waar u de spullen in
kunt doen. Alvast bedankt!

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal komt er weer aan !! De kinderen kunnen
zich hiervoor inschrijven maar er moet wel voor elke dag
begeleiding zijn. Naast de klassen hangen inteken lijsten
met de speeldata ernaast. U hoeft niet alle dagen mee, als u een dag kunt is dat ook
goed. De opzet is dat er elke dag voldoende begeleiding is maar dat hoeft niet
steeds dezelfde persoon te zijn.
Er wordt gevoetbald op het terrein van zuid-oost united (Bijlmerpark) op de
woensdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur op 21 september, 28 september en
5 oktober.
De finales worden gespeeld op 12 oktober op sportpark de toekomst bij AFC AJAX.
Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Egon of u kunt kijken op
www.schoolsportzuidoost.nl

Naschoolse activiteiten
Binnenkort is het weer zover. Dan kunnen alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 zich
opnieuw inschrijven voor de naschoolse activiteiten. Het eerste blok van dit jaar start
op maandag 26 september en zal afgesloten worden in de week van 12 december.
Vanaf dit schooljaar werken we met een vernieuwde website voor de bredeschool.
Hierop kunt u nog eens nalezen wat de activiteit precies inhoudt en hoe laat die
start/stopt. U kunt zich in het eerste blok helaas nog niet online inschrijven, omdat
we als school de site eerst zelf nog goed onder de knie moeten krijgen.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de interne coördinator Juf José.

Open dag
Schooltuin A. Wagner
Kom en laat iedereen zien hoe
mooi je tuintje is!
Programma 7 september van
15.00 tot 19.00 uur.
 Bak pizza’s in de
houtoven en proef onze
schooltuinproducten.
 Speel mee met het
groente-memoryspel.
 Doe de speurtocht over
de tuin.
 Onze imker vertelt en
verkoopt
schooltuinhoning.
 Raad het gewicht van de
reuzenpompoen.
 Leuke workshops.
Kinderen alleen onder begeleiding.
Oogsten is niet toegestaan.
Schooltuin Adalbert Wagner
Provincialeweg 53
1103 SB Amsterdam
020 690 8197

Olympische sportdag 26 september groep 3 t/m 6
Op maandag 26 september gaan de kinderen van gr 3 t/m 6 naar het Olympisch
stadion om deel te nemen aan een sportdag.
De dag duurt van 9.00 t/m 14.00 ( we zijn dus wat later op school, ongeveer 14.3014.45). De school regelt het vervoer (we worden gehaald en gebracht met de bus).
Elke klas heeft nog twee begeleiders nodig. Lijkt u dit leuk
kunt u zich aanmelden bij de juf van uw kind.
Denkt u ook aan sportkleding en een goed lunchpakket?

Nieuwsbrief kwijt?
Bent u de nieuwsbrief kwijt dan kunt u hem nog eens nalezen op onze website.
www.Bijlmerdrie.nl
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan kunt u uw email adres doorgeven
aan juf José : administratie@bijlmerdrie.nl

