NIEUWS

3 Bijtjes

4 april 2018

Belangrijke data:
Woe 4 april
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 5 april
Grp 5 t/m 8 Leerorkest
Orkest repetitie
Vrij 6 april
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 grp 1/2 gymles
Di 10 april
9.00 Ouderworkshop over
Vreedzameschool
Grp 5 schoolzwemmen
Grp 7/8 voorronde DKJL
Woe 11 april
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 12 april
9.00 grp 8 Leerorkest
Diploma uitreiking
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 13 april
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 17 april
Grp 5 schoolzwemmen
Grp 8 IEP toets
Woe 18 april
Grp 8 IEP toets
Do 19 april
Grp 8 IEP toets
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Grp 1 / 2 bezoek van OBA
Vrij 20 april
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Vrij 27 april tot en met 11 mei
Meivakantie de leerlingen zijn vrij

Tevredenheidsonderzoek
voor ouders, leerlingen en medewerkers
Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de kwaliteitszorg, een grote enquête uit
onder personeel, leerlingen en ouders.
U krijgt binnenkort een e-mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek.
Als onze belangrijkste partner vinden we het natuurlijk ontzettend belangrijk dat u
meedoet aan het onderzoek.
Mogen we op uw inzet rekenen? Als u thuis geen computer heeft kunt u gebruik maken
van de computers op school.
U kunt de enquête invullen tot 22 april.

Afsluiting NaSchoolseActiviteiten
In week 14, dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 april vinden de afsluitende activiteiten
plaats. Alle ouders zijn het laatste halfuur van de activiteit uitgenodigd om te komen
kijken.
e
Op 14 mei start de 3 periode van de naschoolse activiteiten. Er zijn weer leuke
activiteiten waar de kinderen uit kunnen kiezen.
Binnenkort ontvangt u de inschrijfformulieren hiervoor.

Koningsspelen 26 april 2018 –
HULP gevraagd
Op donderdag 26 april doet obs Wereldwijs samen met
obs Bijlmerdrie weer mee aan de Koningsspelen.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die de kinderen willen
begeleiden of die bij een onderdeel willen staan.
De groepen 1 t/m 4 zijn nog op zoek naar begeleiders voor
de groepjes kinderen. U kunt zich inschrijven op de inschrijflijst
naast de klas. Daarnaast kunnen de ouders van de groepen 5 t/m 8 zich opgeven voor
het begeleiden van de onderdelen.
Zijn er al genoeg begeleiders voor de groepen 1 /m 4 dan kunt u zich ook opgeven voor
het begeleiden van de onderdelen, de lijsten hiervoor hangen in de hal.
En natuurlijk trekken we allemaal oranje kleding aan!
Heb je geen oranje t-shirt, een oranje pet. Een oranje strik in je haar is natuurlijk ook
leuk!.
Het koningslied van 2018 heet FIT LALA !!!!!!!!
U kunt het met uw kind alvast oefenen:
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA

Schooltuinen

Discussiëren kun je leren
Groep 7 en 8 hebben al een aantal lessen gehad in
discussiereen kun je leren.

Sinds het begin
van 2018 gaat
groep 5 en 6 naar
de schooltuinen.

In januari en februari hebben we
binnen-lessen gehad. Tijdens
deze binnen-lessen hebben we
veel dingen geleerd over de grond
en over planten.
Vrijdag 6 april gaan de buiten-lessen
beginnen. Neem laarzen of (oude)
schoenen mee. En trek kleren aan
die vies mogen worden!

De Nationale Kinderherdenking is
een initiatief van Madurodam. Dit
organiseren zij samen met het
Nationaal Comité 4 & 5 mei en
gemeente Den Haag.
Tijdens de viering van de Nationale
Kinderherdenking herdenken
kinderen op hun eigen manier hen
die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen sinds het
uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties.
Dit jaar staat de herdenking in het
teken van het thema “Verzet”.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn
dit jaar uitgenodigd om met het
nationaal kinderherdenkingskoor
mee te zingen.

WAT IS DKJL?
Discussies tussen en met kinderen en jongeren zijn vaak
verrassend en spontaan. Maar ze kunnen ook lastig zijn.
Doordat het onderwerp gevoelig ligt, kinderen moeite
hebben met de Nederlandse taal, kinderen graag willen
praten maar vergeten te luisteren of doordat discussie kan
leiden tot ruzie.
STRAATWIJZE THEMA'S & STELLINGEN
Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan
actief burgerschap en sociale integratie. Maar hoe doe je
dat? Discussiëren Kun Je Leren helpt leerkrachten en
leerlingen de vaardigheden rondom discussiëren onder de
knie te krijgen. Aan de hand van actuele thema’s, zoals
mediawijsheid, pesten, omgaan met geld, gezond leven,
de vrijheid van meningsuiting en discriminatie worden leerlingen op een speelse en
constructieve manier discussievaardigheden bijgebracht.
Dinsdag 10 april doet groep 7 en 8 mee met de voorrondes van de Amsterdamse
Debatbattle. Wij wensen hun veel succes!

Paasontbijt
Op vrijdagochtend 30 maart hebben we met z’n allen genoten van een heerlijk
paasontbijt verzorgd door school en betaald met uw ouderbijdrage. Na het ontbijt
zijn we met “de Grote Rekendag” aan de gang gegaan
---------------“In de ochtend kwamen we aan in de klas en er lag eten op tafel. We moesten
zitten en mochten op alfabetische volgorde van onze achternaam naar voren
komen om eten te pakken. Daarna kregen we allemaal een gekookt ei. Toen we
klaar waren met eten kregen we een stukje van een woord dat moesten we
inkleuren en aan de juf geven. Toen gingen we naar buiten en moesten we van die
woorden een zin maken. Die zin was: De Bijlmerdrie helpt de paashaas met
verhuizen. Vervolgens gingen we weer naar binnen en gingen rekenspelletjes
doen”
Jayda
----------------

Op vrijdag 23 maart vond de Kunstschooldag plaats. 58 Kunst- en culturele
instellingen binnen en buiten de ring ontvingen ruim 6.150 leerlingen en
begeleiders van binnen en buiten de ring. Kleine en grote musea, concertpodia,
broedplaatsen, expositieruimtes, theaters, bibliotheken, dans- en muziekstudio's
overal konden de aanstaande schoolverlaters terecht om concerten en
voorstellingen bij te wonen, exposities te bekijken en deel te nemen aan
workshops. Drie activiteiten voor elk kind, in drie verschillende instellingen
verspreid over verschillende stadsdelen. Met het openbaar vervoer wisten de
kinderen en hun begeleiders de locaties te bereiken. Een dag waarop hun
dagelijkse leven even op zijn kop werd gezet.
-----------Vrijdag was de kunstschooldag. Er waren groepjes gemaakt. We gingen naar het
Amsterdams station. Toen we uit de metra stapten, gingen wij naar de film
academie. Daar hebben wij een film gekeken over hoe een film gemaakt wordt.
Daarna gingen wij naar de Kleine Komedie. Het was erg grappig. Daarna gingen
wij naar de Melkweg. Het was een erg leuke dag!
Mohammad
------------

