NIEUWS

3 Bijtjes

21 maart 2018

Belangrijke data:
Di 20 maart
Grp 5 schoolzwemmen
Woe 21 maart
Grp 1 t/m 8 gymles
Grp 5 t/m 8 Kids Zuidoost
Do 22 maart
Leerorkest

De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek voor het basisonderwijs. De scholen
geven een week lang les over relaties en
seksualiteit. Tijdens deze projectweek wordt er
schoolbreed in groep 1 t/m 8 elke dag een les
gegeven over relaties en seksualiteit.
De Week van de Lentekriebels ondersteunt kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun relationele
en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren om verantwoorde keuzes te maken op het
gebied van relaties en seksualiteit. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en
een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas.

Vrij 23 maart
13.00 uur grp 1/2 gymles
Grp 7/8 Kunstschooldag

De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de derde week van maart, het
begin van de Lente. In 2018 is dat van 19 t/m 23 maart.

Ma 26 maart
Laatste week NSA
Topuur laatste les

Woensdag 21 maart gaan de groepen 5 t/m 8 naar Delamar theater

Di 27 maart
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 28 maart
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 29 maart
Leerorkest
Grp 3 / 4 naar Van Gogh mueum
19.00 uur workshop Fout zo!
In de hal van Wereldwijs

Wij zijn uitgenodigd voor een gratis ochtend speciaal voor de kinderen uit Zuidoost.
Kortom, het is tijd voor Kids Zuidoost, editie V.
Peter en Mariska Komproe zijn de initiatief nemers voor Kids Zuidoost. Zij hebben 2
kinderen en wonen in Zuidoost. Toen hun zoon in 2011 in de musical Daddy Cool
speelde hebben ze 800 kinderen naar deze musical gebracht. Omdat ze het zo jammer
vonden dat er zo weinig kinderen uit Zuioost in het publiek zaten. Ondertussen zijn ze al
e
bezig met de 5 editie van Kids Zuidoost”.
Ook dit jaar gepresenteerd door Howard Komproe, we kijken samen naar de SurinaamsNederlands film Sing Song. We maken er een gezellige ‘culturele’ middag van!

Vrij 30 maart
Op Goede Vrijdag is er les!
Paasontbijt
Grote Rekendag
13.00 uur grp 1/2 gymles
Ma 2 april
e
2 paasdag
Leerlingen zijn vrij
Di 3 april
Groep 5 schoolzwemmen
Woe 4 april
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 5 april
Orkest repetitie

Op vrijdag 23 maart is het zover: de 31e Kunstschooldag!
Bijna 6.000 8e-groepers en hun begeleiders gaan op die dagen met de tram, bus en
metro op pad om drie verschillende kunstinstellingen op één dag te bezoeken.
Maar liefst vijfendertig theaters, concertzalen en musea werken belangeloos mee aan
deze bijzondere dag.

Koffie met ….Fout zo! groeimindset
Helaas kon ik de workshop niet geven op 14 februari door het overlijden van mijn
moeder. Ik heb gezien dat er heel veel belangstelling voor was en wil de workshop
graag alsnog geven.

Vrijdagochtend
30 maart
gaan we weer
gezellig genieten
van een
heerlijk
paasontbijt.

Op donderdag 29 maart om 19.00 uur - 19.30 uur
U bent van harte welkom, ook als u hiervoor niet had ingetekend!
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
Locatie: hal Wereldwijs
Door: Paula Hoonhout, directeur

Blok 5 Vreedzame school
Dit blok heet WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ

Grote Rekendag:
eierdozen gezocht!
Op 30 maart hebben we op
Wereldwijs en op Bijlmerdrie na het
Paasontbijt “De Grote Rekendag”.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat
kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Lessen blok 5:
Bij de groepen 1– 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.

Om deze dag tot een succes te
kunnen maken gaan de leerkrachten
dit gezamenlijk voorbereiden op een
werkmiddag.
Wij gaan dan kijken welke
activiteiten we in de groepen gaan
doen.
Eén ding is zeker, het heeft iets met
verhuizen te maken en gezien het
Paasontbijt ook met eierdozen.
Onze vraag is dan ook:
Wij hebben
eierdozen
(voor 10 eieren)
nodig, veel héél
veel.
En … verhuisdozen!!!
Helpt u mee sparen?

- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan
de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas
en in de school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf
bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:
- Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken
en spreek af wie wat doet.
- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen,
zodanig dat het voor iedereen leuk is.

Meeleef Gezinnen
gezocht in Amsterdam!

Geef een jong kind (0 t/m 5 jaar)
waarvan de ouder(s) psychische
problemen hebben een steuntje in
de rug. Een MeeleefGezin vangt een
kind één dag per week en een
weekend per maand op.
Sinds enkele jaren
is op diverse
plekken in het land
een programma
opgezet waarbij
MeeleefGezinnen - een stel of
alleenstaande - een jong kind
opvangen van ouders met psychische
problemen. Op vrijwillige basis wordt
in de thuissituatie van de
MeeleefGezinnen een veilige en
stabiele opvang geboden voor een
dag per week en een weekend per
maand. Zij geven op deze momenten
het kind extra emotionele aandacht
en ontlasten de ouders. Zo kunnen
MeeleefGezinnen eraan bijdragen
dat een kind zich goed blijft
ontwikkelen en thuis kan blijven
wonen. Kijk op de landelijke website
www.meeleefgezin.nl voor meer
informatie over dit programma.
Samenwerking in Amsterdam
In Amsterdam is hiervoor een
samenwerking ontstaan tussen
stichting MeeleefGezin, Arkin/ GGZ
inGeest en MOC ’t Kabouterhuis. Dit
team van professionals zorgt voor
een zorgvuldige match van
vraaggezin en MeeleefGezin en het
trainen en begeleiden van de
MeeleefGezinnen.
We zoeken nu naar nieuwe,
enthousiaste MeeleefGezinnen
binnen Amsterdam!
Ben jij (of ken jij!) iemand die open
staat voor deze bijzondere opvang
van een jong kind?
Meld je dan aan of vraag om meer
informatie bij Nienke Tamminga:
n.tamminga@kabouterhuis.nl of bel
06-45940637.

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 heeft de Bijlmerdrie een blender gekregen en kunnen
we heerlijk smoothies maken.

Er worden 10 cadeaubonnen van € 10,= onder de ouders die meedoen verloot.

Dus ouders doe allemaal mee!
Op zondag 1 maart was de voorronde van de
Amsterdamse Muziekprijs van de Muziekschool
Amsterdam. De Bijlmer Steelband Kids,
ontstaan uit het groepje kinderen van de
na-schoolse activiteit Steelpan deden mee en
werden als een van drie uit acht groepen
geselecteerd voor de finale op 14.4. in het
De La Mar Theater!
Zij waren trouwens onder alle deelnemende
groepen de enige groep uit de Bijlmer....
en mooie representatie, dus. Zij werden gekozen
als een van de drie finalisten uit acht groepen.
Van de Bijlmerdrie deden Shivesh, Prevesh en Saniya mee, van Samenspel waren
het Izaak, Jaleel, Juelz, Kim en Hayat. Edward hoort ook in onze groep maar was
ziek, hij zal wel in de volgende ronde meedoen.
Ze deden het echt fantastisch, als u wilt kunt u op onze Facebook pagina foto’s en
filmpjes zien van het concert.
Als finalisten krijgen ze op zaterdag 24.3. een 2-uur coaching op de muziekschool
in de Bachstraat.
Zij hebben trouwens onlangs ook meegedaan bij de muziekwedstrijd van het
Prinses Christina Concours met een filmpje en ook daar een hele mooie jury
rapport gekregen.
Binnenkort begint ook weer 'Bijlmer Got Talent' ook daar zijn ze voor
ingeschreven.
Met vriendelijke groet, Frauke Lühning

Schoolreisje……..
heeft u al betaald?
Dinsdag 17 juli gaan we met groep
1 t/m 8 op schoolreisje.
Waarheen is nog een verrassing!

Als het schoolreisgeld niet betaald
is, kan uw kind niet deelnemen aan
deze activiteit. Uw kind wordt dan
op school opgevangen. (Laat dit dan
even aan juf José weten.)

Groep 1 / 2 Thema zwemmen
In groep 1/2 zijn we begonnen met het thema
zwemmen! Deze week hebben we een startactiviteit
gedaan met een praatplaat van een zwembad!
De kinderen gingen in tweetallen aan elkaar vertellen wat ze zagen op de plaat en
vertelden hun eigen ervaringen met het zwembad.
De betrokkenheid was heel hoog!
Ook tijdens het spelen/werken werden er al dingen
gemaakt rondom het thema. Een zwembad in de
bouwhoek, een zwembad van lego, kralenplanken die
met zwemmen te maken hadden en ook hebben we
golven op het raamgemaakt. We oefenen dan ook met
het maken van schrijfbewegingen.

Komt u in de klas kijken?

Leerorkest

Groep 3 /4 bezoek aan de Bibliotheek

Afgelopen donderdag waren de
eerste deelrepetities van het
leerorkest. Wat hebben jullie al veel
geleerd en het klonk fantastisch.
De dirigent is trots op jullie!

Op 12 maart is groep 3 /4 naar de OBA geweest.
Daar hebben ze kennis gemaakt met verschillende
soorten gedichten. Ook moesten ze zelf een gedicht
samenstellen met vaste regels en een mooie
tekening erbij maken.

