17 januari 2017

________________________________________________________________________________________
_

Belangrijke data:
Ma 16 januari
Start blok 2 naschoolse
activiteiten
Di 17 januari
Groep 8 kennismakingsles OSB
Woe 18 januari
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 19 januari
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 20 januari
Groep 1 en 2 gymles
Groep 7 en 8 Bliksemstage
Ma 23 januari
Groep 3 t/m 6 Topuur
Di 24 januari
Koffieochtend ouders 08:30 uur
Woe 25 januari
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen

Personele ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief zijn we vergeten te melden dat juf Deborah na de
kerstvakantie een dag minder is gaan werken. Ze zal er maandag tot en met woensdag
zijn. Juf Saskia was al op de vrijdag aanwezig. Zij zal voortaan de donderdag en vrijdag
lesgeven.
Na de kerstvakantie hebben we nog twee nieuwe teamleden op Bijlmerdrie en
Wereldwijs mogen verwelkomen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anastasia Koops en ik woon samen met mijn
vriend Dennis in Mijdrecht. Ik ben gek op dieren
(behalve spinnen) wij hebben dan ook 2 katten en een konijn.
Verder vind ik het erg leuk om lekker op de bank een boekje
te lezen en ga ik graag met de caravan op pad.
Na de kerstvakantie ga ik op Bijlmerdrie de juf in groep 5/6
helpen door bijvoorbeeld een kleiner groepje extra instructie te geven.
Ook ga ik 1 dag op Wereldwijs de leerkrachten vervangen die tijd nodig hebben voor
andere taken.

Juf Filippa, intern begeleider, neemt fulltime ouderschapsverlof op voor twee
maanden. Zij wordt vervangen door Gina Pizutti. Juf Gina heeft heel lang geleden op
Wereldwijs gewerkt en vindt het ontzettend leuk om weer terug te keren! Zij gaat
naast de vervanging van Filippa (drie dagen) ook twee dagen uitvoering geven aan de
groepsarrangementen vanuit het Passend Onderwijs.

Do 26 januari
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 27 januari
Groep 1 en 2 gymles
Ma 30 januari
Groep 3 t/m 6 Topuur
Di 31 januari
Koffieochtend ouders 08:30 uur
Groep 1 en 2 gymles
Woe 1 februari
Groep 1 t/m 8 gymles
Groep 5 Schoolzwemmen
Do 2 februari
Groep 5 t/m 8 Leerorkest
Vrij 3 februari
Groep 1 en 2 geen gymles

Vakanties en vrije dagen 2016-2017

Voorjaarsvakantie en
studieweek
Paasdagen
Meivakantie en
studieweek
Hemelvaart/studiedag
Pinksterdag/studiedag
Studiedag (calamiteiten
dag)
21 juli vrije middag
Zomervakantie

Van
20-02-17

tot en met
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

Wat gaan we doen
Thema Dierenarts
NaSchoolseActiviteiten
e

Deze week start de 2 periode van
de naschoolse activiteiten.
In de vakantieperiodes zijn er geen
naschoolse activiteiten.
Er staan weer een hoop leuke
activiteiten op het programma.
Voor alle duidelijkheid: als uw kind
zich heeft ingeschreven voor
meerdere activiteiten is het niet
automatisch zo dat het ook voor
alle activiteiten geplaatst kan
worden.
Pas als uw kind een
bevestigingsbriefje mee heeft
gekregen, is hij/zij geplaatst voor
een activiteit.

Zoals u misschien wel van uw kind heeft gehoord, zijn wij in groep 1/2 begonnen met
het thema Dierenarts (huisdieren). Wij hebben hiervoor nog wat spullen nodig, dus
als u thuis nog iets heeft liggen is dit heel erg welkom!
Het gaat om de volgende materialen:
knuffeldieren (huisdieren, zoals: poes, hond, konijn, rat, muis, cavia,
vogels etc.)
plastic huisdieren (idem)
doktersspulletjes, zoals; spuitjes, stethoscoop, bloeddrukmeter,
mondkapjes etc. (dit mag echt zijn, maar ook van speelgoed)
dierenverzorgingsproducten zoals: voerbakjes, reismandjes, (vogel)kooien,
halsbandjes, riemen, dekentjes, mandjes etc.
zachte stoffen (pluche)
tijdschriften en posters van (huis)dieren
skeletten, botten, tanden van dieren
dierenspeeltjes
(schoenen)dozen om hokken van te maken
Andere materialen die met dit thema te maken hebben zijn uiteraard ook zeer
welkom.
U kunt de spullen aan juf Freke geven.
Daarnaast zijn wij van plannen echte dieren in de klas te halen, zoals knaagdieren.
Mocht uw kind allergisch zijn, wilt u dit dan doorgeven!?
Juf Freke

Certificaat voor gezonde scholen
Gemeente Amsterdam nodigt alle
Amsterdamse basisscholen uit om
de acht Amsterdamse doelen te
halen en een gezonde omgeving te
creëren voor hun leerlingen.
Scholen die alle doelen halen
ontvangen van de gemeente
Amsterdam het Jump-in certificaat
voor gezonde scholen.
ouders gezocht

Wereldwijs en Bijlmerdrie doen al
heel veel op het gebied van
gezondheid door gezonde traktaties
te promoten en meer te bewegen.
Maar het kan beter!
We hebben ons aangemeld om
Jump in school te worden en willen
graag een werkgroepje starten met
ouders die willen meedenken om
dit voor elkaar te krijgen.
U kunt zich aanmelden bij de
gymleerkrachten meester Egon of
meester Michiel of een mail sturen
naar wereldwijs@obs-wereldwijs.nl
Zij zitten ook in de werkgroep.
Na de kerstvakantie willen we van
start gaan. We worden ook
begeleid door een Jump in coach.

Jump in school- Ouders gezocht
Het scholenprogramma Jump-in helpt Amsterdamse
basisscholen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten. Hoe scholen
kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl en wat ze kunnen doen is uitgewerkt in
de 8 Amsterdamse doelen voor gezonde scholen.
Amsterdamse doelen Gezond Gewicht
Gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet
de normale situatie zijn voor alle Amsterdamse kinderen. Om dit te bereiken heeft
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht in overleg met experts uit verschillende
disciplines 8 Amsterdamse doelen voor gezonde scholen geformuleerd om zo een
gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen.

Deze doelen zijn het uitgangspunt van Jump-in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gezondheid staat permanent op de agenda
De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen
De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk
Er is voldoende gymles door een vakleerkracht
De school stimuleert actief buitenspelen
De school stimuleert sport- en beweegdeelname
De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt
voor passende begeleiding
De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met
over- of ondergewicht is adequaat

Het Topuur wordt mogelijk
gemaakt door de subsidie vanuit
de Wijk Brede School die wij
samen met Bijlmerdrie 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. In het volgende blok
zijn weer andere groepen aan de
beurt. U wordt hierover in de
nieuwsbrief over geïnformeerd.

Topuur gestart!
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groepen 3 t/m 6 de eerste Topuur
lessen gehad. Ook deze periode worden de lessen weer onder schooltijd gegeven
zodat alle kinderen kunnen deelnemen.
Topuur Dans
Lekker dansen en swingen kunnen we allemaal! Maar in deze dansles leren jullie een
echt dansje of zoals dat met een moeilijk woord heet: een choreografie. Op stevige
beats leren we passen maar je mag ook je eigen beste moves laten zien.
Topuur Theater
Wil je wel eens iemand anders spelen? Heb je zin om samen verhalen te bedenken
én te spelen? In deze workshop leer je naast het spelen van karakters en korte
scènes ook hoe je je stem kunt gebruiken en hoe je je goed presenteert voor publiek.

Beste ouders,
Het nieuwe thema 'knuffels en de dierenarts' is begonnen bij de peuters en
kleuters. Donderdag de 19de is er voor de ouders een themabijeenkomst gepland.
Ben je benieuwd wat je kind leert en op welke manier hij/zij hiermee aan de slag
gaat? Én ben je benieuwd hoe je hier thuis bij aan kunt sluiten? Kom dan naar de
ouderkamer. Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers krijgen jullie hier
informatie over, maken we kennis met elkaar en is er ruimte om ervaringen uit te
wisselen.
Donderdag 19 januari om 9.45-10.00 en 11.45-13.00
Tot dan! Groet, Femke Somers (ouderconsulent)

Beste Ouders,
Net als Wereldwijs zal Bijlmerdrie mee gaan doen met het Jump-in project. Er zal
(nog) meer aandacht besteed gaan worden aan gezonde voeding en een gezonde
leefstijl. Op dinsdag 24 januari is er een themabijeenkomst gepland voor de ouder
van groep 3 t/m 8 over gezonde voeding. De traktaties komen aan bod maar ook het
ontbijt, pauzehapje en de gezonde broodtrommel. En natuurlijk worden er naast de
koffie en thee gezonde hapjes uitgeprobeerd. Ben je nieuwsgierig? Kom ook!
De bijeenkomst wordt gehouden in de ouderkamer van Wereldwijs. Jullie zijn
welkom op dinsdag 24 januari van 8.45- 11.00.
Tot dan! Groet Femke Somers (ouderconsulent)

Wat hebben we gedaan

Met alle groepen hebben we ook dit jaar weer mooie kerststukjes gemaakt!

Donderdag 22 december kerstdiner op school!

We werden op het schoolplein ontvangen door onze Bijlmer Steelband en
kerstliedjes gezongen door groep 8!

De ouders van de Bijlmerdrie hadden weer heerlijke gerechten klaargemaakt.

