NIEUWS

3 Bijtjes

16 mei 2018

Belangrijke data:
Woe 16 mei
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 17 mei
Grp 4 Leerorkest keuzeles
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 18 mei
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 grp 1/2 gymles
Ma 21 mei Pinksteren
Leerlingen zijn vrij
Di 22 mei
8.45 Vreedzame school voor
ouders
Woe 23 mei
Grp 1 t/m 8 gymles
Grp 8 praktijk verkeersexamen
Do 24 mei
Grp 4 Leerorkest keuzeles
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 25 mei
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 grp 1/2 gymles
Ma 28 mei
Grp 5 t/m 8 naar Artis
Di 29 mei
Grp 5 schoolzwemmen
Woe 30 mei
Grp 1 t/m 8 gymles
Do 31 mei
8.30 Workshop gezond trakteren
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Generale repetitie
Grp 1 t/m 4 naar Artis
Vrij 1 juni
12.30 grp 5/6 schooltuinen
13.00 uur grp 1/2 gymles
Di 5 juni
Schoolfotograaf

Nieuwe afspraken rondom traktaties
Trakteren wordt vanaf de meivakantie een gezond feestje! Zoals u weet doet
onze school mee aan het JUMP-in programma. We willen ervoor zorgen dat
onze kinderen meer gaan sporten en bewegen en dat zij
gezonder eten.
De laatste fase is aangebroken. Na water drinken,
het gezonde tussendoortje en de gezonde lunch
gaan we zo gezond mogelijk trakteren. Dat was
altijd al ons beleid maar nu gaan we er echt nog
meer voor!
Na de meivakantie gaan we oefenen en wennen
(tot aan de zomervakantie). Na de zomervakantie
wordt het beleid.
De kinderen krijgen na de meivakantie gast-/voorbeeldlessen over het maken
van gezonde traktaties en ook voor de ouders wordt een workshop
georganiseerd!
De afspraken
- Maak de traktatie gezond en hou het klein.
- Trakteer maximaal 1 ding per kind.
- Denk bijvoorbeeld aan een stuk fruit of een eierkoek, eventueel met
versiering.
- Een traktatie hoeft trouwens niet eetbaar te zijn. Een klein cadeautje
zoals een stuiterbal of stoepkrijt is ook leuk!
- De leerkrachten hoeven geen aparte traktatie te krijgen, geef hen
hetzelfde als de kinderen.
- Wat we niet willen zien is een combinatie van verschillende dingen
zoals chips met snoep; een zak snoep; of iets te eten en een
cadeautje.
- Als een kind een te grote traktatie mee heeft, mogen de kinderen 1
ding uitkiezen. De rest van de traktatie gaat met het jarige kind mee
naar huis. Voorkom daarom teleurstellingen door te groot te
trakteren.
- voor de duidelijkheid: iets kleins van snoep (maximaal 60 kcal) is wel
toegestaan maar natuurlijk zien we het liefst: helemaal gezond!
Voorbespreken
Om aan de nieuwe afspraak te wennen bespreekt de juf of meester vooraf
met elk kind wat hij of zij gaat trakteren.
Nieuwsbrief
De leukste gezonde, kleine, traktaties maken kans om dit jaar in de
nieuwsbrief te komen!
Traktatiemap:
In de ouderkamer ligt binnenkort een traktatiemap vol met inspiratie voor
leuke en gezonde traktaties!

Voor originele traktatieideeën kunt u op
internet zoeken:
U kunt zoeken met de
zoekmachine: www.google.nl.
Geef de zoekopdracht
‘trakteren’ of ‘traktaties’ en er
komt een hele lijst met websites
over trakteren te voorschijn.
U kunt ook direct naar de
onderstaande websites gaan:
www.gezonde-traktatie.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.party-kids.nl
Hebt u geen tijd om zelf een
traktatie te maken kunt u ook
traktaties kant-en-klaar
bestellen bij bijvoorbeeld:
www.knutselfrutsel.net
Voor meer informatie kijk eens
op www.voedingscentrum.nl,
www.overgewichtgesproken.nl
of www.gezondebasis.nl

Kleding, stoffen en
fournituren
gezocht!
Voor ons nieuwe thema MODE –
zomerfeest thema- zijn we op
zoek naar (oude) kleding die mag
worden verknipt of gepimpt,
stoffen en fournituren.

Sportieve en/of gezellige ouders gezocht...
Er is geen avondvierdaagse meer in Zuidoost.
Er waren te weinig mensen om mee te helpen
met de organisatie. Het is natuurlijk heel
erg jammer dat zo'n leuk evenement met
zo'n lange traditie niet meer bestaat.
De kinderen van Wereldwijs die mee hebben
gelopen vonden het altijd fantastisch en zijn
enorm trots op hun medaille. De Ouderraad van Wereldwijs vindt dat
Wereldwijs een avondvierdaagse moet hebben, dus ze gaan het zelf
organiseren!
Het lijkt ons voor Bijlmerdrie ook fantastisch om samen met Wereldwijs vier
avonden te lopen en na afloop op het schoolplein nog een klein feestje te
bouwen. Dit vraagt echter wel het een en ander aan voorbereiding dus we
zoeken een aantal ouders die ons kunnen helpen met de organisatie. Het
gaat dan om het bedenken van de opzet, het plannen van de route en het
organiseren van de week zelf. Waarschijnlijk hebben we drie avonden nodig
om dit te organiseren. Welke ouder wil ons meehelpen om de kinderen een
onvergetelijke week te bezorgen? U kunt u aanmelden bij Juf José. Wij hopen
heel erg dat u reageert want zonder uw hulp gaat het ons niet lukken en we
hebben er juist heel erg zin in!
Team Bijlmerdrie.

IPC thema MODE
Na de meivakantie zullen we vanaf groep 5 werken met het thema: mode
We leren over:
•
mode en trends in het verleden en over factoren die daarop
invloed uitgeoefend kunnen hebben
•
over de sieraden die mensen in het verleden droegen
•
hoe we onze eigen straatmode ontwerpen en maken
•
over het werk van specifieke eigentijdse kunstenaars
•
hoe we zelf ons T-shirt kunnen bedrukken
•
over wie of wat onze modekeuzen beïnvloedt
•
hoe we meer te weten kunnen komen over wat anderen van mode
vinden
•
waar sommige van onze populaire kleding- en sportartikelenmerken
worden gemaakt
•
over wat als modieus geldt in Nederland en in bepaalde andere
landen
De kinderen zullen lezen, onderzoeken, schrijven, illustreren, zelfstandig
werken en werken in groepjes.
De groepen 1-4 werken vanaf maandag 11 juni tot vrijdag 22 juni ook aan
dit thema.

Alles is welkom! Graag inleveren
bij de leerkracht.

Tegen het einde van dit thema zullen we afsluiten met dit thema middels
het Zomerfeest wat in het teken staat van mode. Hiervoor zijn we op zoek
naar materialen die we tijdens dit thema kunnen gebruiken. Materialen
zoals: oude kleding, knopen, stofjes, garen, pailletten, kralen, veren,
modetijdschriften, glossy tijdschriften, nagellak zijn van harte welkom.

Beste ouders,
Hebben jullie inspiratie nodig voor
leuke, gezonde traktaties?
Kom naar de workshop
donderdag 31 mei vanaf
8.30 uur in de ouderkamer.
Diëtiste Mary-Jane van de GGD
geeft advies.
Groetjes, Femke (ouderconsulent)

Verkeersexamen
Hoera! Alle leerlingen van groep 7
zijn geslaagd voor hun theoretisch
verkeersexamen. Gefeliciteerd!

De leerlingen uit groep 8 gaan
woensdag 23 mei meedoen aan
het Praktisch Verkeersexamen. Dit
vindt plaats op een
examenparcours in Amsterdam
Zuidoost. Leerlingen laten tijdens
dit examen zien dat zij zich nu
veilig in het drukke Amsterdamse
verkeer kunnen begeven. Langs
het parcours worden de prestaties
van de leerlingen beoordeeld.
De kinderen leggen het Praktisch
Verkeersexamen af op een fiets.
Het Verkeersplein Amsterdam stelt
een fiets beschikbaar. Ook is
busvervoer van en naar het
examenparcours geregeld.
Leerlingen fietsen de examenroute
individueel, waarbij op
verschillende controleposten
hulpouders staan om de leerlingen
te beoordelen. Leerlingen die
slagen voor hun verkeersexamen
ontvangen een diploma.

Thema dieren groep 1/2
Het is u vast niet ontgaan maar
de kleutergroepen werken
vanaf 14 mei aan thema Dieren!
We leren over hoe dieren
bewegen, waar ze wonen,
hoe ze eruit zien en hoe je ze
moet verzorgen!

Ook gaan we donderdag 31 mei naar dierentuin Artis!
We gaan daar nog meer verschillende dieren ontdekken.
We hebben er zin in!

Kunstproject Reizen

Amsterdamse Debatbattle

Vanuit de stadscholen subsidie die we hebben ontvangen voor Bijlmerdrie
kunnen we een mooi kunstproject financieren. Dit project gaat de
kunstenares Lego Lima uitvoeren.
Alle groepen krijgen vijf workshops van anderhalf uur en we gaan werken
aan een gezamenlijk kunstwerk voor op ons schoolgebouw. Met als
thema vakantie. Deze week zijn we aan dit mooie project begonnen

Maandag 14 mei was het zover
Divine mocht meedoen met de
finale van de Amsterdamse
Debattle in het muziekgebouw aan
het IJ.
Natuurlijk mocht iedereen van de
groep mee om haar aan te
moedigen.

Waar denk je aan als je aan het thema reizen denkt?
Elisa: Als ik aan reizen denk, denk ik aan warmte! Aan het mooie weer in
het buitenland en het warme zonnetje.
Nanayaa: Ik denk aan vrolijkheid want ik ben altijd heel blij als ik op
vakantie ben. Ik denk aan leuke dingen doen en het geeft mij een goed
gevoel.
Rosheily: In het muziekgebouw
zaten we op het balkon. Het was
heel spannend. Met z’n allen
hebben Divine aangemoedigd.
Helaas heeft ze niet gewonnen,
maar ze heeft wel heel goed haar
best gedaan.

Jessey: Ik denk aan sport in het buitenland zoals voetbal of rugby.

Rania: We moesten een zelfportret maken. Dat zelfportret wordt
nagemaakt op hout. We kregen een potlood met een scherpe punt, een
klein stukje gum en een klein spiegeltje. Ik vond dat het best wel goed
ging!
En als verrassing was er een
optreden van Ronnie Flex.

Iedereen ging uit zijn dak!

Mohammed: We kregen les van een mevrouw die kunst maakt. Na haar
uitleg kregen we een blaadje met hoe je een neus, hoofd, wenkbrauw en
lippen moest tekenen. Door in een spiegeltje te kijken moesten we ons zelf
tekenen. Dat was in het begin best wel moeilijk!

Groep 7 en 8 deed op 4 mei mee met het Nationale
Kinderherdenkingkoor

Emmanuel: We gingen eerst naar
Zandvoort om een andere school
op te halen. Daarna gingen we
naar een kerk in Den Haag om de
liedjes te oefenen. Toen gingen
we naar Madurodam waar we
generale repetitie gingen doen.
Daarna mochten we Madurodam
bekijken. Tenslotte gingen we wok
eten in de kerk. En werden we
teruggebrachte met de bus naar
Madurodam. Daar gingen we
optreden voor meer dan 1000
mensen.

Het Nationale Kinderherdenkingskoor bestaat uit kinderen van
verschillende scholen in Nederland. Groep 7 en 8 was dit jaar gevraagd
om deel te nemen aan dit Nationale Kinderherdenkingskoor. Vanaf april
hebben de kinderen iedere week les gekregen van een professionele
muziekdocent van de Academy of Vocal Arts.’
’s Morgens werden de kinderen met de bus opgehaald. Er werd eerst
nog geoefend met het hele kinderkoor. Daarna mochten de kinderen
Madurodam bekijken.

’s Middags was er nog een generale repetitie, waar nog de puntjes op de
i werd gezet. Na het eten begon de kinderherdenkingsbijeenkomst met
verschillende optredens voor en door kinderen. ’s Avonds werden we
weer naar Amsterdam Zuidoost gebracht met een superluxe bus.
We kunnen terugkijken op een mooie gedenkwaardige dag.

Rania: Ik vond de reis naar
Madurodam heel leuk. We zagen
gebouwen van nu en vroeger en
mochten foto’s maken. Op de
terugreis zaten we in een speciale
bus. Een bus met tafels erin. Dat
vond ik heel erg leuk.

Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen op vakantie?
Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee
naartoe. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus.
Alvast veel leesplezier!

Heeft u het rapport nog thuis van
uw kind?
Wilt u zo vriendelijk zijn om die
weer bij de juf in te leveren.

