NIEUWS

3 Bijtjes

5 februari 2018

Belangrijke data:
Ma 5 februari
Grp 7/8 koorlessen
Di 6 februari
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 7 februari
Grp 1 t/m 8 gymles

Kom naar de workshops voor ouders op woensdagavond 14 februari!
van 19.00-20.30 (vanaf 18.30 inloop met koffie/thee)
Locatie WERELDWIJS
We zijn trots op hoe wij onderwijs geven op Wereldwijs en Bijlmerdrie en willen dat
heel graag met u delen!
Schrijf u vanaf woensdag 7 februari in voor diverse workshops. De lijsten hangen in de
grote hal. Vol=vol (max 12 deelnemers per workshop)
U kunt deelnemen aan drie workshops. Elk half uur wisselt u van workshop.
Dit jaar helpen een aantal kinderen (vanaf groep 5) ons mee bij het geven van de
workshops!
Uit welke workshops kunt u kiezen:

Do 8 februari
Leerorkest
Geen Naschoolse activiteiten

NEGEN workshops op een rijtje:

Vrij 9 februari
13.00 uur grp 1/2 gymles
12.30 uur grp 5/6 schooltuinen

Cijferend delen: de huidige staartdeling!
In deze workshop maakt u kennis met het uitrekenen van deelsommen in de huidige
vorm: cijferend delen. U krijgt uitleg over hoe uw kind een deelsom (bijvoorbeeld
288:8=) moet uitrekenen. In een coöperatieve werkvorm wordt u in de gelegenheid
gesteld actief mee te denken en te doen. Hopelijk kunt u na deze workshop samen
met uw kind deelsommen uitrekenen.

Woe 14 februari
Grp 1 t/m 8 gymles
Grp 7/8 Discussiëren kun je leren
19.00-20.30 Workshops voor de
Ouders locatie Wereldwijs
Do 15 februari
Leerorkest
Vrij 16 februari
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 19 februari
Grp 7/8 koorlessen
Woe 21 februari
Boekenruilmarkt
Do 22 februari
Leerorkest
Grp 1 / 2 Artis Thema Ruimte
Ma 26 februari t/m 9 maart
Voorjaarsvakantie en studieweek
Leerlingen zijn vrij
Ma 12 maart
Weer naar school
Di 13 maart
Groep 5 schoolzwemmen

1.Workshop : cijferend delen

Deze workshop wordt gegeven door juf Mira en juf Bianca.
locatie: lokaal van groep 6/7 (lokaal juf Bianca)
2.Workshop : IPC
Tijdens deze workshop nemen wij u mee inde wereld van denken en leren in het
programma van IPC. IPC is een inspirerende methode, waarbij leren “leren” centraal
staat en de leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren, door boeiende
lessen te organiseren. Hoe wij dat doen op Wereldwijs willen wij u graag laten zien in
de workshop
Deze workshop wordt gegeven door juf Bertine en juf Saskia
locatie: het lokaal van groep 8 (lokaal juf Saskia/Mira)
3.Workshop: Van technisch- naar begrijpend lezen
In groep 3 leert uw kind de basis van het lezen. Alle letters en klanken zijn dan al een
keer aangeboden en worden geautomatiseerd. In groep 4 wordt namelijk gestart met
begrijpend lezen. Daarom is het belangrijk dat uw kind vloeiend en vlot leest, zodat
een verhaaltje gelezen én begrepen kan worden. Ook voor verhaalsommen bij
rekenen is dit cruciaal. Bent u benieuwd naar hoe we dit oefenen? En welke
interessante leesactiviteiten we aanbieden? Kom naar deze workshop en ervaar het
zelf! U krijgt praktische tips om thuis te oefenen met uw kind.
Deze workshop wordt gegeven door juf Irma, juf Marleen en juf Hanna
locatie: het lokaal van groep 3b (lokaal juf Marleen)

Van de
ouderconsulent
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;
- zet vast de ontbijtspullen
klaar.

4.Workshop: het schrijven van teksten (taalvorming)
In deze workshop krijgt u de gelegenheid om persoonlijk te ervaren hoe uw kind
gestimuleerd wordt om bij een thema over zijn/haar eigen ervaring te vertellen en dit
verhaal preciezer onder woorden te brengen. (d.m.v. vragen stellen) Dit geldt ook
voor het schrijven en herschrijven van de tekst. Uw kind leert in het proces steeds
kritischer te kijken naar zijn product. (tekst)
Deze workshop wordt gegeven door juf Eveline en juf Ellen
locatie: het lokaal van groep 6 (lokaal juf Eveline)
5.Workshop: Fout zo! : de groeimindset
Samen op reis om wijs te worden! Ons motto zegt het al. We worden wijs door
ontwikkeling. En bij ontwikkeling horen fouten. Van onze fouten leren we. Hoe komt
het toch dat het lijkt alsof fouten maken niet normaal is. In deze workshop maken
jullie kennis met het gedachtegoed van John Hattie waarmee we op school bezig zijn.
Word je bewust van wat je al kan, wat je volgende stap is omdat je weet wat je doel is.
En bij die volgende stap hoort oefenen en fouten maken erbij! Hoe help je je kind bij
dit proces…….van een vaste mindset naar een groeimindset
Deze workshop wordt door juf Paula, directeur gegeven

- leg vast de kleren klaar van
je kinderen en jezelf!
- Maak de broodtrommel
klaar en bewaar in de
koelkast.
- 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?
Dinsdag 13 februari geef
ik een themabijeenkomst over
de ochtendroutine.
Vanaf 8.30 in de ouderkamer
van Wereldwijs.
Jullie zijn welkom.
Groet, Femke
(ouderconsulent)

Locatie: het lokaal van groep 3a (het lokaal van juf Irma/Ingrid)

6.Workshop: Thematisch onderzoekend leren
U heeft er vast al eens van gehoord, maar wat is het nou precies? Onderzoekend leren
vergroot de betrokkenheid en leert het kind kritisch en creatief denken! Dat is
waarom wij op Wereldwijs het onderzoekend leren thematisch aanbieden. Leer
tijdens deze workshop hoe u een goede onderzoeksvraag formuleert, ervaar wat
onderzoek doen nou precies is én ontdek hoe wij het onderzoekend leren toepassen
in de praktijk.
Deze workshop wordt door juf Anne en juf Lisa gegeven
Locatie: het lokaal van groep 4b (het lokaal van juf Anne)

7.Workshop: ADHB: ziekte of gedrag?
ADHD: Ziekte of gedrag?
Over ADHD en de bijbehorende medicatie zijn de meningen verdeeld. Is de diagnose
meetbaar en aantoonbaar of is het een theorie en veronderstelling?
Zijn medicijnen de enige oplossing voor ADHD of zijn er andere mogelijkheden?
Hoe ga je als leerkracht in de klas om met ADHD?
U hoort het allemaal tijdens deze workshop die gegeven wordt door meester Bram in
samenwerking met de NCRM*.
(*NCRM= Nederlandse Commissie voor de Rechten van de Mens; deze non-profit
organisatie is in 1969 opgericht door Dr. Thomas Szasz -hoogleraar psychiatrie- in
samenwerking met de Scientology Kerk –dit betreft een maatschappelijk project van
de kerk en staat geheel los van deze religie en hun leer-.)
locatie: het lokaal van groep 7/8 (lokaal van meester Bram)
8.workshop: onderbouw themavoorbereiding
Zijn jullie ook benieuwd hoe wij een thema voorbereiden vanuit het OGO onderwijs?
Wij nemen jullie mee in de voorbereiding van het thema “de raket.”
We kijken samen naar welke betekenissen en ervaringen vanuit de leerlingen kunnen
komen en welke doelen we via spelactiviteiten kunnen behalen.
Deze workshop wordt gegeven door de leerkrachten van de onderbouw
locatie: het lokaal van groep 1/2 (lokaal juf Maaike)

Ouderbijdrage

9. Speelgedrag in kleur

Helaas hebben heel veel ouders
nog niet voldaan aan onze
oproep om de ouderbijdrage te
voldoen. We zijn al druk bezig
om een leuk schoolreisje te
plannen maar we moeten
natuurlijk wel weten hoeveel
kinderen er mee gaan!
Hieronder treft u nog even de
informatie aan voor de betaling.
De ouderbijdrage is vrijwillig en
we besteden deze onder andere
aan de buskaart voor het
bibliotheekbezoek,
sinterklaasviering (wat te eten
en te drinken, een cadeautje
enz.), kerstviering, Artisbezoek,
afscheidscadeau voor
schoolverlaters, bloemetje voor
de kinderen die een
zwemdiploma halen en extra
bus kosten bij een excursie.
Ouderbijdrage
per kind
Schoolreis gr 1 t/m 8
per kind

€ 20
€ 30

Als de ouderbijdrage of het
schoolreisgeld niet betaald is,
kan uw kind niet deelnemen
aan de geplande activiteit. Uw
kind wordt dan op school
opgevangen.

U kunt de schoolbijdrage
contant betalen bij de
administratie of bij de directie.
U krijgt dan een kwitantie die u
goed moet bewaren, want dit is
het bewijs dat u betaald heeft.
Als u het gemakkelijker vindt
om het geld over te maken, kan
dat op
banknummer NL 36 INGB 000
797 6943 t.n.v. Bijlmerdrie.
Het is belangrijk dat u dan de
naam van uw kind(eren), de
groep(en) en “schoolbijdrage”
vermeldt.

Door te spelen in de juiste kleur en met de juiste begeleiding ervaar je in korte tijd
positieve ontwikkelingen in het speelgedrag van leerlingen. Op het terrein van
zelfvertrouwen, structuur aanbrengen, zelfstandigheid en samenspelen zijn deze
vorderingen zichtbaar.
Onder leiding van meester Egon gaat u in de speelzaal of grote gymzaal zelf ervaren
hoe dit nu allemaal werkt.

Heeft u nog geen zwemdiploma?
In januari 2018 is er een pilot gestart om Amsterdammers zonder diploma te leren
zwemmen. Het aanbod is erop gericht vertrouwdheid met het water en
zelfredzaamheid te ontwikkelen met als doel zichzelf te kunnen redden bij een
onverhoopte val in (open) water.
De lessen vinden wekelijks plaats op de zaterdag en zijn gratis, de lessen worden
gegeven in:
Bijlmer Sportcentrum
Anton de Komplein 157
1102 DR Amsterdam Zuidoost
Lestijden:
Dames van 12.15 tot 13.15 uur gemengde groep (dames en heren) van 13.15 tot
14.15 uur
Er is met de zwembad afgesproken dat bovengenoemde groepen zoveel mogelijk
worden gescheiden.
Als u zichzelf opgeeft, verwachten wij u op alle cursusdagen in het zwembad. Het is de
bedoeling dat u verschijnt met zwemkleding. Een boerkini is toegestaan. Als u zich
opgeeft ontvangt u op uw adres een brief met verdere details.
Aanmeldprocedure
Uitsluitend via zwemproject@amsterdam.nl onder vermelding van:
- Naam - Adres - postcode - Geboortedatum –
Bij dames: voorkeur groep (dames of gemengde groep)
- Mobielnummer - E-mailadres

Beste ouders/verzorgers van Bijlmerdrie,
Vlak voor de kerstvakantie hebben we een koffie met....georganiseerd en met 22
ouders gesproken over de geruchten en plannen rondom een eventuele verhuizing van
de school. De directie heeft de voor-en nadelen geschetst van een eventuele
verhuizing.
Waar gaat het over?
We willen graag van gebouw gaan ruilen met Samenspel Geerdinkhof. Bijlmerdrie gaat
dan vlak bij Wereldwijs zitten en dat zou heel praktisch zijn.
Een uitgebreide brief is met de kinderen meegegeven en een email hierover is naar u
verzonden. Heeft u die niet ontvangen geef dit dan door aan juf José. Dan hebben wij
waarschijnlijk niet uw juiste email adres.
We willen graag de mening van u allen horen. Geef uw mening! uiterlijk 6 februari!
In de hal staat een brievenbus.

