NIEUWS

3 Bijtjes

2 november 2018

Belangrijke data:
Dinsdag 6 november
Schoolontbijt Hele school

Maandag 12 november
Startweek Schoolfruit

Dinsdag 13 november
1 t/tm 3 naar Bijlmerparktheater

Woensdag 14 november
5 t/tm 8 naar Bijlmerparktheater

Mediatoren zijn weer opgeleid
De Vreedzame School
Het programma 'De Vreedzame School' wil een bijdrage leveren
aan een positief, sociaal klimaat en de vorming van actieve en
betrokken burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om
de kinderen voor te bereiden op een maatschappij die
gecompliceerd is, waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk
zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Met de vreedzame school methode kunnen we kinderen daar op school, een
minimaatschappij, voorbereiden en bieden we de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om
te gaan. Ze leren democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.
Zie ook op www.devreedzameschool.nl

Middag en avond
oudergesprekken

Wat doen mediatoren?
Tijdens de pauzes loopt altijd een tweetal mediatoren rond, meestal in een gekleurd
hesje. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen bij een conflict. Gedurende de hele
dag zijn zij aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.

Maandag 19 november

Zij zijn inmiddels opgeleid en feestelijk gehuldigd.

Donderdag 15 november

Middag oudergesprekken

Woensdag 21 november
Inloop/open lessen in alle
groepen vanaf 8.25-9.15

Donderdag 22 november
Versierochtend voor Sint
09-11 uur HULP gezocht van heel
veel ouders!

Dinsdag 27 november
Pietenmiddag

Woensdag 28 november
Alle kinderen mogen hun
schoen zetten!

Afsluiting Topuur
Als afsluiting van de lessen van Topuur gaan alle kinderen naar het
Bijlmerparktheater om de voorstelling ‘Muziek van Beneden’ te zien. De groepen 1
t/m 3 gaan op dinsdag 13 november van 10 tot 11 uur. De groepen 4 t/m 8 gaan op
woensdag 14 november van 12.30 tot 13.30 uur.

Open lessen
Zoals u in de schoolgids heeft
kunnen lezen bij nieuwe
ontwikkelingen, geven alle
leerkrachten 1 x per maand
een open les voor u als
ouder! Woensdag 26
september was de 1e les. Het
was een groot succes. De
ouders hebben het
opgenomen tegen de
kinderen met een
tempotoets rekenen en
vervolgens zijn er
rekenspelletjes gespeeld. Het
was een groot succes!
We hebben veel positieve
reacties mogen ontvangen.
Ontzettend leuk dat u met velen
bent gekomen naar de open
lessen.

Schoolfruit
Dit jaar zijn we voor de eerste keer ingeloot voor de actie Schoolfruit.
Dat betekent dat we vanaf 12 november tot en met 19 april 2019 voor alle leerlingen
drie dagen per week schoolfruit krijgen. U hoeft dan dus zelf geen fruit of groente
mee te geven naar school! Wat een luxe!
Voor zover we nu weten krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit.

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas
fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen
ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks
groente en fruit voor alle leerlingen.
En dat helemaal gratis dankzij financiering van de
Europese Unie.

De volgende open lessen zijn op:
21 november
7 december
7 februari
19 maar
11 april
15 mei
18 juni
Zet u de datums in uw agenda?

Nationaal schoolontbijt
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op dinsdag 6 november doet de Bijlmerdrie mee met het nationaal
schoolontbijt. Een gezond ontbijt is namelijk goed voor de hersenen. Het ontbijt
is gesponsord en is qua aantallen niet extreem royaal. De grote eters kunnen
thuis dus wel alvast een boterham eten.
Op school ontdekt je kind met de online Ontbijtmeter hoe gezond zijn of haar
ontbijtje is. Check je eigen ontbijt of vul met je kind de Ontbijtmeter in op
www.ontbijtmeter.nl!

We starten direct om 08.25.

Bereikbaarheid school
Beste ouders/verzorgers van leerlingen Bijlmerdrie,
Zoals u misschien al weet is Jose ziek. Zij zal voorlopig niet meer kunnen werken.
Dat betekent dat de school niet meer de hele dag telefonisch bereikbaar is.
We zullen ervoor zorgen dat elke dag tussen 12.30 en 14.30 de school telefonisch
bereikbaar is. Gelukkig kunnen we dit regelen met medewerkers van Wereldwijs die
hiervoor inspringen. Voor noodgevallen onder schooltijd tot 12.30 kunt u met
Wereldwijs bellen. Het telefoonnummer is 020-6981078. Dit is echt alleen voor
noodgevallen.
We willen u vragen om met deze tijden rekening te houden dus tussen 12.30 en 14.30
is Bijlmerdrie gewoon telefonisch bereikbaar en om 14.00 is er dus altijd iemand om
iets te vragen etc.

Ouderbijdrage
2018 - 2019
Wilt u weer zo vriendelijk zijn om de
ouderbijdrage voor dit schooljaar
over te maken naar:

NL36 INGB 000 7 9769 43
t.n.v. Bijlmerdrie
Het is belangrijk dat u bij de betaling
de naam van uw kind(eren), de
groep(en) en ouderbijdrage
vermeldt.
U kunt de ouderbijdrage ook contant
betalen bij Juf Karin of Juf Helen.
U krijgt dan een kwitantie die u goed
moet bewaren, want dit is het bewijs
dat u betaald heeft.
Het is mogelijk om in termijnen te
betalen.
U kunt dan voor 30 november 2018
e
de 1 termijn overmaken. Voor28
e
februari 2019 de 2 termijn en voor
30 maart de laatste termijn.

Voor ziekmeldingen ‘ s morgens gelden de afspraken zoals al eerder met u
gecommuniceerd:

Indien je kind onverhoopt niet op school kan komen wegens bijvoorbeeld ziekte, dan
verzoeken wij jullie om dit vanaf nu per sms of WhatsApp vóór half 9 ’s ochtends door
te geven op het volgende nummer: 06-44591866.
Vermeld duidelijk de naam van je kind, de klas waar hij / zit in zit en de reden van
verzuim.
Dit nummer is alleen in gebruik voor onvoorziene verzuimmeldingen; andere berichten
kunnen niet in behandeling worden genomen.
Doktersbezoek of verlofaanvragen dienen nog steeds vooraf schriftelijk aangevraagd te
worden. Zie hiervoor de informatie in de schoolgids.
If your child is ill and cannot come to school that day, please inform us by texting us or
via WhatsApp on the following number: 06-44591866.
Please mention clearly the name of your child, the class he / she is in and the reason
he / she cannot come that day.
This number will only be used for this kind of information, other messages will not be
read. If your child has to visit a Physician or needs an application for leave of absence,
you still have to do this in advance. See also our guide.

