NIEUWS

3 Bijtjes

30 mei 2018

Belangrijke data:
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
Ma 4 juni
Grp 3-6 Kunstproject Reizen
Di 5 juni
Schoolfotograaf
Grp 1-2 en 7-8 Kunstproject Reizen
Grp 5-6 DKJL
Grp 5 Schoolzwemmen
Grp 7-8 Topuur
Woe 6 juni
Grp 1 t/m 8 Gymles
Do 7 juni
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 8 juni
12.30 grp 5/6 Schooltuinen
Di 12 juni
Grp 5 Schoolzwemmen
Grp 7-8 Topuur
Woe 13 juni
Grp 1 t/m 8 Sponsorloop
Do 14 juni
Grp 5 t/m 7 Leerorkest
Vrij 15 juni
12.30 grp 5/6 Schooltuinen
Di 19 juni
Zomerfeest
Woe 20 juni
Studiedag leerlingen zijn vrij

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.
Alles is welkom!
Graag inleveren bij de leerkracht.

TOPuur voor
de groepen 7 en 8
De laatste periode krijgen de
leerlingen uit groep 7 en 8
lessen in dans, drama en
theater.
Onder leiding van de
Jeugdtheaterschool Zuidoost
gaan de leerlingen zelf de
eindmusical in elkaar zetten.
Donderdag 19 juli kunnen we de
eindmusical bekijken.

Veel succes!

Zomerfeest dinsdag 19 juni
Het zomerfeest zal plaatsvinden op
dinsdag 19 juni 2018 ter afsluiting van
het thema “mode”.
De dag is verdeeld in twee delen;
we starten de dag met een workshopronde
door de hele school. In de middag hebben
we een modeshow, door en voor de
leerlingen, een presentatie in de klas en
een fancyfair van spelletjes etc.

Goede doelen:
Doel dichtbij:

Kledingbank (één kledingstuk per leerling doneren)

Doel ver weg: Schone Kleren Campagne
Schone kleren campagne komt op voor het verbeteren van
(kleding)arbeidsomstandigheden. Hierbij kan je denken aan een leefbaar
loon, veilige werkomstandigheden, tegengaan van te lange werktijden /
discriminatie op de werkvloer en het oprichten vakbonden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.schonekleren.nl.

Hulp van ouders:
Voor de workshops in de ochtend is hulp van ouders heel erg nodig!
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Sponsorloop:
Schoolfotograaf
Dinsdag 5 juni komt de
schoolfotograaf langs. Hij zal
weer hele mooie foto’s van de
leerlingen maken.
Ook zullen er foto’s gemaakt
worden van de broertjes en
zusjes samen.
Twee weken later krijgen de
kinderen de foto’s mee naar
huis.
U kunt ze bekijken en besluiten
of u ze wilt kopen.

Voorafgaand aan het zomerfeest op 19 juni zullen de kinderen geld
inzamelen d.m.v. een sponsorloop.
Deze wordt gehouden op 13 juni tijdens de gymlessen. De kinderen zullen
buiten lopen op het veld tegenover de speelzaal van de Bijlmerdrie. De
kinderen lopen in 15 minuten zoveel mogelijk rondes. Een ronde is ± 200
meter.
De vraag aan uw kind is om zoveel mogelijk sponsoren te vinden (ouders ,
familie, vrienden, buren enz). Deze sponsor geeft aan hoeveel hij/zij per
ronde wilt geven (hou er rekening mee dat sommige kinderen wel tussen de
10- 15 rondes lopen).
U heeft al een aparte brief over de sponsorloop gekregen!

Groep 1 tot en met 4 gaan naar ARTIS
De kinderen uit groep 1 t/m 4 gaan donderdag
31 mei een bezoek brengen aan Artis.
Uw kind dient gewoon om 8:25 uur op school
aanwezig te zijn. We worden door een bus
opgehaald en wij verwachten ongeveer weer rond 14:00 uur terug op school
te zijn. ( dat kan een beetje uitlopen afhankelijk van het verkeer)
Bij regenachtig weer is het verstandig om waterdichte kleding aan te geven.
Uw kind neemt gewoon zijn of haar fruit, drinken en eten mee.

De Vreedzame School is een compleet
programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt de klas en
de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem
krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar
en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen
mensen.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.
Hallo!
Ik wil me even voorstellen: ik
ben Hestia Ruben, 36 jaar. De
komende weken werk ik als
onderwijsassistent op
donderdag en vrijdag in de klas
van juf Freke.
Na de zomervakantie ga ik bij de
HvA starten met de PABO, om
vervolgens als zij-instromer het
basisonderwijs in te gaan.
Ook dan werk ik twee dagen per
week bij Bijlmerdrie.

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale
competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat
in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat.
De afgelopen weken hebben een aantal ouders de lessen van de
Vreedzame school gevolgd en ze zijn allemaal geslaagd!

Momenteel werk ik naast de
twee dagen bij groep 1/2 als
redacteur bij een huis-aanhuiskrant in Almere. Dat is heel
leuk werk, maar ik dacht er al
een tijdje aan om het onderwijs
in te gaan.
Begin dit jaar heb ik de knoop
doorgehakt en heb ik besloten
om het zij-instroomtraject te
volgen. Een goede beslissing
want ik heb het nu al enorm
naar mijn zin bij Bijlmerdrie!
Ik woon met mijn man en twee
dochters van 5 en 1 jaar in
Almere.
Wil je meer van me weten, dan
spreek ik je graag op donderdag
of vrijdag in de klas van juf
Freke.
Tot ziens!
Hestia

Ouders, gefeliciteerd!

Ouders, gefeliciteerd!

Groep 4 heeft instrument gekozen
De Leerorkest lessen instrumenten oriëntatie hebben weer
plaatsgevonden. De afgelopen weken mochten de kinderen uit groep 4
muziekinstrumenten uit proberen zodat zij goed konden kiezen welk
instrument zij in het leerkorkest (vanaf groep 5) gaan leren te bespelen.
Binnenkort horen jullie welk instrument het wordt!

Groep 5 tot en met 8 zijn naar Artis geweest

Op zaterdag 2 juni kunnen
kinderen in NEMO Science
Museum ervaren hoe
spannend en uitdagend
programmeren is. In een
uitgebreid programma met
uiteenlopende workshops
ontdekken kinderen meer over
programmeren en alles wat
daarmee te maken heeft.
Achter de computer, of
analoog, het kan allemaal.
Ervaring is niet nodig, iedereen
tussen de 8 en 12 jaar kan
meedoen.

Maandag 28 mei mochten de groepen 5 tot en met 8, met vier ouders en
de twee juffen naar Artis. Het was een geweldige dag met heel veel zon!
Eerst kregen we een les over “Afkijken in de natuur”, daarna gingen de
kinderen op pad. Ze kregen een speurtocht mee die ze mochten maken.
Als afsluiter kreeg elk kind een lekker ijsje en mochten ze spelen in de
grote speeltuin naast de olifanten en giraffen.
Onze dank gaat uit naar de vier begeleiders!

Programma
10.00-12.30
Programma OCHTEND
10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.45-12.30
Na 12.30 uur

Ontvangst
Gezamenlijke opening
Workshops Ronde 1
Workshops Ronde 2
Vrij bezoek aan NEMO

13.00- 15.30
Programma MIDDAG
13.00-13.30
13.30-13.45
13.45-14.30
14.45-15.30
Na 15.30 uur

Ontvangst
Gezamenlijke opening
Workshops Ronde 1
Workshops Ronde 2
Vrij bezoek aan NEMO

Aanmelden
Het programma is gratis en
geschikt voor alle kinderen van
8-12 jaar. Voorkennis of
ervaring is niet nodig.
Kinderen nemen deel aan het
ochtend- óf middagprogramma.

https://www.nemosciencemu
seum.nl/nl/wat-is-er-tedoen/activiteiten/codestarter
2018/

JEUGD
VAKANTIE PLAN
Een dagkamp is een kamp
waar kinderen tussen
4 en 12 jaar elke ochtend
met de bus heengaan, en
waarvan ze elke middag
weer thuis komen.
De kinderen slapen dus
thuis maar hebben overdag
de tijd van hun leven.
Met informatie op
www.jeugdvakantieplan.nl

