NIEUWS

3 Bijtjes

25 juni 2018

Belangrijke data:
Woe 27 juni
Grp 1 t/m 8 Gymles
Do 28 juni
Geen NaSchoolse Activiteiten
(ivm schoolreisje Samenspel)

Vrij 29 juni
8.15-12.00 Grp 5-8
Monumentendag
12.30 grp 5/6 Schooltuinen
Geen NaSchoolse Activiteiten
(ivm studiedag Samenspel)

Vakantiedagen/studiedagen 2018-2019

Van

School dicht ivm verhuizing
Zomervakantie 2018
Studie tweedaagse
Herfstvakantie
6 december vrij/studiedag
21 december vrije middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (twee weken)
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart-Pinksteren vakantie
12 juli vrije middag
Zomervakantie 2019

20-07-18
21-07-18
02-09-18
27-09-18
28-09-18
22-10-18
26-10-18
06-12-18
21-12-18 vanaf 12.00 uur
24-12-18
04-01-19
18-02-19
01-03-19
22-04-19
29-04-19
03-05-19
30-05-19
11-06-19
12-07-19 vanaf 12.00 uur
15-07-19
23-08-19

t/m

Di 3 juli
Grp 5 Schoolzwemmen
Gp 7-8 Topuur
Woe 4 juli
Grp 1-8 Gymles
Vrij 6 juli
Studiedag, leerlingen zijn vrij

Ma 9 juli
Grp 5-8 koorlessen

Di 10 juli
Grp 5 Schoolzwemmen
Gp 7-8 Topuur
Oudergesprekken (ook ’s avonds)
Woe 11 juli
Grp 1-8 Gymles
Oudergesprekken
Vrij 13 juli
12.30 grp 5-6 Schooltuinen
Ma 16 juli
Grp 5-8 Koorlessen
Di 17 juli
Schoolreisje
Woe 18 juli
Grp 1-8 Gymles
Wenochtend in de nieuwe groep

Rapport leerlingen
Uw kind krijgt maandag 9 juli het rapport mee naar
huis. U kunt de inhoud van het rapport dan rustig
(met uw kind) doornemen, zodat u goed voorbereid
bent op het oudergesprek.
We vragen u daarom het rapport ook mee te nemen naar het gesprek.
Deze oudergesprekken zijn op dinsdag 10 juli en woensdag 11 juli. De
intekenlijsten hiervoor hangen vanaf maandag bij de klas.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 mogen mee naar de
rapportgesprekken komen.
Heeft u het vorige rapport nog thuis liggen wilt u deze dan deze week nog
aan de juf geven.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is langs geweest en heeft weer hele mooie
foto’s van de leerlingen gemaakt. Wilt u de foto’ s bestellen?
U kunt deze week nog de envelop aan de leerkracht geven.
Maandag komt de fotograaf de bestellingen ophalen.

Belangrijke data:
Di 19 juli
Grp 7/8 Afscheidsmusical
Vrij 20 juli
School dicht ivm verhuizing

Zomerfeest 19 juni 2018
Hoera! Het was feest op dinsdag 19 juni. De kinderen hebben workshops
gedaan bij de verschillende juffen. Dat was heel erg leuk! Bij elke juf kon je
iets anders maken met betrekking tot het thema mode, en het leuke was
groep 1 tot en met 8 was gemixt!

Ma 23 juli t/m 2 september
Zomervakantie
Ma 3 september
Start school op Geerdinkhof

Er is geen NSA op donderdag
28 juni ( ivm schoolreisje
Samenspel) en vrijdag 29 juni
(ivm studiedag Samenspel),
De tennislessen hebben we
helaas moeten stoppen. De
tennisdocent heeft een
blessure opgelopen .

Vorige week is John Melkman
bij groep 7/8 als gastspreker
op bezoek geweest.
John Melkman heeft zijn
verhaal vertelt over zijn
ouders. Over de moed die zijn
vader heeft gehad zijn vrouw
op te halen in Amsterdam,
onder te duiken en
tegelijkertijd in het verzet te
gaan
Iedereen was onder de indruk
van zijn verhaal.

De modeshow die daarop volgde was ge-wel-dig! Iedereen liet zien waar hij
of zij de afgelopen weken mee bezig was geweest.
De fancy fair was ook een succes! We hebben met de verkoop van de
bonnetjes bijna 150 euro opgehaald! Het sponsorgeld kan nog deze week
ingeleverd worden!
Bedankt hulp-ouders en kinderen voor het gezellige feest.

KINDEREN VAN BIJLMERDRIE BOUWEN MET
MINECRAFT AAN AMSTERDAM OP
MIDDENSTIP VAN DE ARENA
Op zaterdagochtend 23 juni organiseerden Stichting FutureNL, de Johan
Cruijff ArenA en de gemeente Amsterdam een Minecraft-event voor
kinderen van 10 t/m13 jaar. Het event was onderdeel van het vijfdaagse
stadsfestival WeMakeThe.City. Vijfhonderd kinderen bouwden op de
middenstip van de ArenA met Minecraft mee aan een duurzaam
Hoekenrodeplein in Amsterdam Zuidoost.

WINNEND ONTWERP VERWERKT IN HOEKENRODEPLEIN
Ronilla Snellen, founder van Stichting FutureNL en Henk van Raan, CIO van de
Johan Cruijff ArenA, overhandigden na afloop samen met de kinderen de
ontwerpen aan wethouder Marjolein Moorman en Tanja Jadnanansing,
stadsdeelvoorzitter Zuidoost. De winnaars gaan samen met de gemeente hun
ontwerp verwerken in de ontwikkelplannen voor een duurzamer
Hoekenrodeplein.
De kinderen moesten eerst verschillende codes vinden. Met die code ging de
schatkist open. Daarna kon er gebouwd gaan worden. Tussendoor was er een
optreden van Keizer en Vinchenzo.

Beste mensen,
Geeft u ook de liefde voor muziek
door? NPO Radio 4 wil met
Klassiek Geeft een bijdrage leveren
aan de muzikale ontwikkeling van
basisschoolkinderen. Voor de
vierde maal (!) is de opbrengst van
deze actie van radiomakers uit
Hilversum bestemd voor het
Instrumentendepot van het
Leerorkest. U begrijpt hoe trots wij
zijn!
Tot tweemaal toe opende Hare
Majesteit Koningin Máxima deze
landelijke radio-acties. Ook ditmaal
toont zij haar grote enthousiasme
via een persoonlijke boodschap
aan de luisteraars.
Maandag 18 juni is de actie gestart.
De opening werd verzorgd door
neuropsycholoog Prof.dr. Erik
Scherder, een groot Leerorkestambassadeur. Hij onderschrijft
vurig het positieve effect van het
bespelen van een
muziekinstrument voor de
ontwikkeling van een kind.
Doet u ook mee? Vraag een geliefd
Verzoeknummer aan bij een gift of
kom naar het VIP Benefietdiner op
het slotevent 29 juni in Amsterdam
Zuidoost, in goed gezelschap van
musici en artiesten die net als u het
Leerorkest een warm hart
toedragen. En zegt het voort!
Hopelijk tot 29 juni!
Marco de Souza
oprichter/directeur
P.S. Waarom we dit doen? In deze
korte video vertellen kinderen zelf
wat het voor hen betekent om
muziek te maken.

Kunstproject Reizen
Ons mooie kunstproject is van start gegaan. De kunstenares Lego
Lima heeft alle groepen vijf workshops gegeven. Na alle schetsen die
gemaakt zijn is het nu tijd om er een gezamenlijk kunstwerk van te
maken. Ook hier zullen de kinderen bij helpen. Het wordt echt een
prachtig kunstwerk voor op ons “nieuwe” schoolgebouw.

