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Belangrijke data:
Woe 16 november
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 17 november
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 18 november
Groep 1 en 2 gymles
14.00 school versieren
Ma 21 november
Groep 3 t/m 8 danslessen
Di 22 november
Oudergesprekken(middag of
avond)
Grp 6 schaatsen (hulpouders)
Woe 23 november
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Oudergesprekken(middag)
Do 24 november
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 25 november
Groep 1 en 2 gymles
Ma 28 november
Groep 3 t/m 8 danslessen
Groep 1 t/m 4 muzieklessen

Oudergesprekken op 22 en 23 november
De komende ronde oudergesprekken komt er alweer aan. Doel van deze
gesprekken is dat wij u willen informeren over de ontwikkeling en resultaten van
uw kind.
Nieuw dit jaar is dat u vanaf groep 3 een kleine tussenrapportage krijgt.
Voor de onderbouw geldt dat de leerkrachten u met behulp van ons
leerlingvolgsysteem laten zien hoe wij de ontwikkeling volgen van onze jongste
kinderen.
Binnenkort krijgt u de uitnodiging voor het gesprek.

Deze gesprekken zijn verplicht. Indien u niet kunt
komen, verwachten wij van u dat u belt met de
leerkracht om een andere afspraak te maken.
Brede school actie
De afgelopen weken zijn de diverse gemeenteraadsfracties in Amsterdam, inclusief
de fractie van GroenLinks, bedolven onder de ansichtkaarten. Deze zijn ons
gestuurd door honderden schoolkinderen in Zuidoost. Ze willen daarmee hun stem
laten horen tegen een voorgenomen bezuiniging van het college van B&W op de
stadsdelen, wat in Zuidoost zou leiden tot een bezuiniging op de Brede Schoolactiviteiten.
De fractie van GroenLinks heeft de actie van de kinderen gewaardeerd en is er van
overtuigd dat deze heeft bijgedragen aan de halvering van de voorgenomen
bezuiniging tot nog toe. En het is nog mogelijk dat de komende weken de
bezuiniging helemaal van tafel gaat, waarmee de Brede School in Zuidoost zou zijn
gered.
Gemeenteraadslid Simion Blom van GroenLinks, zelf geschoold, opgegroeid en
woonachtig in Zuidoost, spreekt in bijgaand filmpje zijn dank en waardering uit
voor de inzet en betrokkenheid van de kinderen.
Zie:https://youtu.be/Wtgh1DXZS-o

Di 29 november
Oudercursus taalstimulering
Grp 6 schaatsen (hulpouders)
Woe 30 november
roep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten

Do 1 december
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Ouderavond op Wereldwijs

In week 50, maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december vinden de
afsluitende activiteiten plaats.

Vr 2 december
Groep 1 en 2 gymles

Alle ouders zijn het laatste halfuur van de activiteit uitgenodigd om te komen
kijken.

Ma 5 december
Sinterklaasfeest
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Op 16 januari start de 2 periode van de naschoolse activiteiten. Begin december
ontvangt u weer de inschrijfformulieren hiervoor.

e

Ouderavond anti-pest aanpak 10 november
Op 10 november was er een ouderavond voor de ouders van de kinderen van
Bijlmerdrie en Wereldwijs.
Op die avond heeft Fleur Runeman, van het advies en begeleidingsdienst van
het ABC, samen met de stuurgroepleden van De Vreedzame School, Maaike G.,
Anne L. en Rita B., hoe de Oplossingsgerichte PestAanpak aansluit binnen de
preventieve kaders van de Vreedzame School om zodoende samen te werken
aan een sociaal veilig Bijlmerdrie en Wereldwijs.
Op die avond hebben wij het gehad over wat de school doet om pesten te
voorkomen en u weet wat u als ouders kunt doen om hieraan bij te dragen. Ook
hebben wij het gehad wat de school doet als er gepest wordt en u weet wat u
als ouder kunt doen om te helpen het pesten te stoppen. Jullie hebben kennis
genomen van de Oplossingsgerichte PestAanpak en tenslotte hebben wij het
gehad over de samenwerking tussen ouders en de school om tot een betere
sociaal veilig klimaat te zorgen op de Bijlmerdrie en Wereldwijs.
De aanwezige ouders vonden de informatie over de OPA-aanpak zeer zinvol.
Ouders waren het mee eens dat op alle scholen gepest wordt en dat het pesten
serieus moet worden aangepakt. Ouders vinden het fijn dat beide scholen met
deze aanpak aan de slag gaan. Ouders gaven aan graag op de hoogte gehouden
te worden als het OPA-traject wordt ingezet zodat zij hun kind(eren) thuis
kunnen ondersteunen.
Het was wel jammer dat de opkomst zo laag was. Om de afwezige ouders deze
belangrijke informatie niet te onthouden zal de power point op de website van
beide scholen geplaatst worden. Al met al kijken wij met een positieve,
constructieve, productieve en kritische avond terug.

Wat gaan we doen
Verkeersplein
Amsterdam
Verkeersplein
Amsterdam (VPA) biedt
namens de gemeente Amsterdam
een verkeerseducatieprogramma aan op alle
Amsterdamse
basisscholen. De Bijlmerdrie neemt
ook deel aan het programma van
VPA. Eén van de programma’s van
VPA is Tussen School en Thuis.
Tussen School en Thuis is een
verkeersmethode waarbij de
specifieke verkeerssituatie rondom
de school centraal staat. Doel van de
methode is leerlingen bewuster en
met meer inzicht te laten deelnemen
aan het verkeer. Samen met de
leerlingen zijn de verkeersknelpunten
rondom de school in kaart gebracht
en gefotografeerd. Vervolgens zijn
hier digitale verkeerslessen van
gemaakt. Tijdens deze
ouderbijeenkomst laat een
medewerker van Tussen School en
Thuis het lesmateriaal zien.
Daarnaast wordt tijdens deze
bijeenkomst gesproken wat je als
ouder kunt doen om je kind op een
veilige manier door het drukke
Amsterdamse verkeer te begeleiden.
Er wordt gediscussieerd over vragen
als; Wanneer laat ik mijn kind
zelfstandig naar school gaan? Hoe
leer ik mijn kind veilig door het
verkeer te gaan? Moet ik voor mijn
kind uit fietsen, of juist er achter
blijven? Verder is er natuurlijk ruimte
voor het stellen van vragen.
Tevens wordt er een korte film
vertoond over de ontwikkeling van
kinderen in het verkeer. Kortom, een
interessante bijeenkomst voor alle
ouders die verkeersveiligheid van
hun kinderen hoog in het vaandel
hebben staan!

We zien u graag op donderdag
17 november van 8.45 - 9.30
uur in de lerarenkamer van
Bijlmerdrie.

Wat is de Daily Mile?
De Daily Mile is een dagelijks terugkerende activiteit die wordt gedaan met de
kinderen tijdens schooltijd. Letterlijk vertaald: de Dagelijkse Mijl. Iedere dag een mijl
hollen met je klasgenoten, tijdens schooltijd.
Wat is het doel?
Het doel van de Daily Mile is meervoudig:
 Het blijkt preventief te werken met het oog op obesitas
 Het verfrist leerlingen waardoor ze weer helderder kunnen denken
 Het is een uitlaatklep voor overtollige energie waardoor kinderen zich weer
beter kunnen concentreren.
 Het is een activiteit met de hele klas, waardoor het verbroedert.
 Alle kinderen werken samen aan een stijgende lijn, waardoor zij ook
gezamenlijk presteren en het goed is voor ieders zelfvertrouwen.
 Kinderen die in de klas wat meer moeite hebben met leren, kunnen op dit
vlak misschien weer heel goed uit de verf komen,
Voor wie is het?
De Daily Mile is voor alle klassen. Het is echter niet verplicht in de hele school. Als
de klas meedoet, doet wel iedereen in de klas mee. Ieder op zijn eigen niveau en
eigen snelheid.
Hoe gaat het in zijn werk?
Heel simpel. Op een moment dat daar het meest geschikt voor lijkt staat de
leerkracht op en zegt: "Kom tijd voor de Daily Mile.”
Vervolgens gaan alle kinderen van de klas met de leerkracht mee naar buiten waar
zij op het uitgezette parcours op het schoolplein beginnen met rondjes lopen. Van te
voren omkleden en schoenen wisselen is niet nodig.
De kinderen lopen een kwartier achter elkaar door, maar mogen tussentijds ook
stukjes wandelen. De afstand die de kinderen afleggen in dat kwartier zal
verschillend zijn. In die zin is het woord ‘Mile’ een beetje misleidend.
De leerlingen houden zelf bij hoeveel rondjes ze lopen, en houden dat desgewenst
als klas bij in een grafiek of op een spreadsheet. Zo kunnen ze hun groei als klas en
als individu goed blijven volgen.
Meer informatie?
Kijk op www.dailymile.co.nl
We weten inmiddels uit onderzoek hoe belangrijk bewegen is in combinatie met
leren.
Meer rendement van de leertijd
Kinderen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren beter. Het beeld
bestaat dat bewegen luxe is: veel scholen leveren beweegtijd in om extra leertijd te
creëren. Feit is dat bewegen het rendement van de leertijd juist versterkt. Het
inroosteren van beweegmomenten in het onderwijs – in welke vorm ook – is
daarom belangrijk. Een groep wetenschappers en praktijkdeskundigen heeft de
effecten van beweging op de leerprestatie van kinderen onderzocht.
De brochure-bewegen-beter-leren belicht de resultaten hiervan.

Data: 29 november, 6
december en 10 januari
Tijd: 8:35 – 11:15
Waar: ouderkamer
Voor wie: peuter- en
kleuterouders en groep 3
De cursus wordt gegeven door
een docent van het
Kenniscentrum Verteltassen.
Alle ouders die deelnemen
krijgen aan het einde van de
cursus een certificaat.

IEDEREEN IS VAN HARTE
WELKOM!!!

OUDERCURSUS TAALSTIMULERING met de Verteltassen

Waar gaat de cursus over?
What will be discussed in the course?


Tweetaligheid: goed of fout? / bilinguality: right or wrong?



Schoolprestatie van je kind verbeteren: hoe doe je dat? / how to improve
your child’s schoolprestation?



Interactief voorlezen, woordenschat uitbreiden: hoe doe je dat? en waarom?/
interactive reading, expanding vocabulary: how to do it? why to do it?



contact met de leerkracht van je kind: waarom is dat belangrijk?/ contacting
your child’s teacher: why is that important?

Verteltassen
Voor de komende feestelijke periode heeft de Verteltassenteam een leuke
Sinterklaas verteltas gemaakt. Een tas boordevol leuke activiteiten en spannende
boeken voor de kinderen. U kunt deze tas mee naar huis nemen en gezellig met
uw kind de tas bekijken en de boekjes lezen en de spelletjes doen. De tas wordt
steeds voor drie dagen uitgeleend, zodat er meerdere gezinnen de tas kunnen
lenen.

Doe mee met de kiwi-ballenspaaractie
We moeten zoveel mogelijk kiwi-stickers verzamelen. 150 stickers zijn goed voor 10
ballen. De poster hangt bij de administratie! We kunnen nog tot en met 15
december sparen.

Vanaf dinsdag 22 november gaat groep 6 schaatsen
De Jaap Eden IJsbaan vindt het belangrijk om Amsterdamse jeugd te enthousiasmeren voor de
schaatssport. Daarom bieden zij een Schoolschaats-programma aan.
Schaatsen is een complete beweging waarin kinderen veel energie en concentratie kwijt kunnen.
Deze oer-Hollandse sport is sterk in onze cultuur ingebed. Doordat er niet ieder jaar natuurijs is, dreigen kinderen het gevoel voor
schaatsen te verliezen. Schaatsen kan een prima bijdrage leveren om de toenemende obesitas onder de jeugd een halt toe te
roepen.
Het schoolschaatsen bestaat uit vier lessen waarin verschillende schaatsdisciplines aan bod komen o.a. langebaanschaatsen en
ijshockey. Het geheel wordt afgesloten met een echte ‘Elfstedentocht’. De lessen worden gegeven door gediplomeerde,
professionele trainers van De Schaatsschool. De lessen duren één uur en worden gegeven in de ijshal.
De lessen zullen dus altijd doorgang vinden, ook al is het slecht weer. Er wordt goed materiaal ingezet zodat alle voorwaarden
aanwezig zijn om kinderen snel te leren schaatsen.

Groep 7/8 gaat binnenkort meedoen met MediaMasters!
Tv, internet, sociale media, apps, games en smartphones. De mogelijkheden die media bieden zijn eindeloos.
Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken leerlingen van groep 7 en
8 in MediaMasters 2016, het superspannende mediawijsheidspel dat tijdens de Week van de Mediawijsheid (18
t/m 25 november) gespeeld wordt door tienduizenden kinderen in heel Nederland.
MediaMasters wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf schooldagen. Elke speldag start met een korte
video-aflevering op het digibord. De afleveringen nemen leerlingen mee in een spannend verhaal en behandelen
diverse mediawijsheid thema’s. Na de aflevering gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag met de
MediaMissies. Tijdens deze uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media
maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar
mediawijzer. Aan het eind van de week krijgen alle deelnemers een diploma en de klassen met de hoogste score
winnen een mooie prijs! Voor meer informatie: www.mediamasters.nl
De rol van ouders
Kinderen kunnen voor hun klas jokers verdienen door extra opdrachten in de thuisomgeving van MediaMasters te
volbrengen. Deze opdrachten kunnen in hun vrije tijd of thuis worden gemaakt. Zo kan het zijn dat ook u als
ouder betrokken wordt bij deze opdrachten. Daarnaast zit er ook ieder jaar een Ouder & Kind opdracht in
MediaMasters. Dit jaar is er een Ouder & Kind Quiz die u samen met uw kind kunt doen. Dit geeft u op een
speelse manier de gelegenheid om met uw kind in gesprek te gaan over mediagebruik. Speel de Ouder & Kind
Quiz op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/
Week van de Mediawijsheid
Media spelen een steeds centralere rol in ons leven. Dit biedt talloze nieuwe mogelijkheden maar om deze ten
volle te kunnen benutten, kunnen kinderen alle hulp gebruiken van opvoeders, leerkrachten en professionele
mediamakers. De Week van de Mediawijsheid vraagt daarom jaarlijks aandacht voor het belang van
mediawijsheid voor kinderen en jongeren vanaf 6 t/m 18 jaar. www.weekvandemediawijsheid.nl

Viering Sinterklaas op 5 december
Sinterklaas is weer in het land en de school is mooi versierd.
Ouders bedankt voor jullie hulp.
In de groepen 5/6 van juf Baukje en 7/8 van juf Deborah zijn er deze week
al lootjes getrokken.
Hier nog even alle afspraken over de surprises op een rij


Je vertelt aan niemand wie je hebt getrokken.



Je koopt een cadeautje van €3,00. Als je het cadeautje hebt gekocht, geef je het bonnetje wat je krijgt in
de winkel aan de leerkracht. Zo weten we zeker dat je cadeautje €3,00 gekost heeft.



Je stopt je cadeautje in de surprise. Die moet je zelf knutselen! Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de
hobby’s/sport van het kind, dat geeft je misschien een idee!



Je kunt aan de slag met papier, hout, stof, etc. Kijk voor ideeën ook eens op
http://surprisemaken.picobit.nl/ of https://nl.pinterest.com/



Denk eraan: een doos vol viezigheid met daarin een cadeautje verstopt is niet de bedoeling;
een surprise is iets dat leuk/mooi moet zijn.
Zelf hoop je ook op een mooie surprise!



Je maakt een gedicht bij je surprise!
Woensdag 30 november moeten alle surprises ingeleverd worden bij de leerkracht.
De leerkracht keurt de surprise dan goed.



Doe een vuilniszak om je surprise, zo dat het nog een verrassing blijft tot 5 december!

