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Belangrijke data:
Dinsdag 13 november 1 t/tm 3 naar
Bijlmerpark-theater

Woensdag 14 november




4 t/tm 8 naar Bijlmerparktheater
08.30 uur Koffie met ouders
Startweek Schoolfruit

Donderdag 15 november
Middag en avond
oudergesprekken (let op u moet zich intekenen
op de lijst bij de deur van de klas van uw kind)

Maandag 19 november
Lootjes trekken groep 4-8
voor sinterklaas.
Tevens workshop “hoe maak
ik een suprise”
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!

Terugblik studietweedaagse september
Op onze tweedaagse (samen met Wereldwijs) hebben
we ons vooral bezig gehouden met onze zelfevaluatie
over formatieve assessment. Hoe staan we ervoor? Wat
doen we al en wat doen we nog niet? We hebben veel
literatuur gelezen en gekeken wat onze volgende stap
wordt. Dat werken we uit in doelen die voor de
leerlingen zijn geschreven. We gaan we onszelf nog
beter bekwamen in de formatieve aanpak. Die heeft vijf
strategieën:
- leerdoelen en succescriteria duidelijk maken
-bewijs verzamelen over de leerresultaten
-feedback geven die het leerproces stimuleert
-Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar
-Leerlingen stimuleren om eigenaar van hun leerproces
te zijn.

Koffie met…. Woensdag 14 november
8.30
Op woensdag 14 november is er weer vanuit de directie
een koffie met…. Dit maal gaat het over hoe de
samenwerking er uit ziet van Bijlmerdrie en Wereldwijs.
We zijn tenslotte een Brede School!
- Wat doen we allemaal samen? En wat juist niet?
- Hoe pakken we dat aan? Van naschoolse activiteiten tot
leerorkest. Van samen naar het Bijlmerparktheater tot
samen in het koor zingen.
Maar ook hoe werken onze teams samen en ons
ondersteunend personeel? En hoe zit het nu precies met
de directie en intern begeleiders?
We nodigen u van harte uit om te
komen!

Oudergesprekken Donderdag
15 november middag en avond en
maandagmiddag 19 november
De oudergesprekken zijn op donderdagmiddag – en
avond 15 november en maandagmiddag 19 november.
Het gesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind. U
krijgt geen rapportage maar wel een klein overzicht van
de methode gebonden toetsen.
We willen u zeer dringend verzoeken deze data vrij te
houden. Het is niet de bedoeling om buiten deze data
nog afspraken te maken met de leerkrachten voor deze
gesprekken.

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 de 1e termijn
overmaken. Voor28 februari 2019 de 2e termijn en voor
30 maart de laatste termijn.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Emile Bruystens en ik werk sinds begin van
dit schooljaar op donderdag op Bijlmerdrie. Ik ben een
directeur die werkt op detacheringsbasis. Dat betekent
dat ik op verschillende scholen de directie ondersteun of
wordt gevraagd een bepaalde taak uit te voeren. Sinds
1996 werk ik in het basisonderwijs en heb ik van alles
gedaan van groepsleerkracht tot directeur. Ik ben met
veel plezier op Bijlmerdrie gestart. Ik ondersteun de
directie met administratie en werk met de leerkrachten
van Bijlmerdrie samen aan activiteiten om de leerlingen
nog beter van en met elkaar te laten leren. Volgende
week dinsdag gaan we starten door met groepen 4 t/8
gezamenlijk rekenspelletjes te gaan spelen.
Hartelijke groet,
Emile

Tijdelijk vervangster juf José
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Amanda, ik ben 32 jaar oud, ik woon samen
met mijn man en prachtige zoon in Uithoorn. Ik heb de
studies Sport en Bewegen en Pedagogiek gedaan. Na 11
jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben in diverse
functies, kijk ik uit naar deze tijdelijke, maar nieuwe
uitdaging! Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Ook al zal ik misschien nog niet
alle vragen kunnen beantwoorden, ik kijk altijd graag
met u mee. Naast mijn gezin en werk vind ik het heerlijk
om verschillende yoga lessen te volgen, lekker uit eten te
gaan en met vrienden en familie af te spreken.
Ik zal de komende tijd in de ochtend bij de deur staan om
kennis met u te maken. En loopt u vooral mijn kantoor in
voor vragen. Mailen of bellen mag natuurlijk ook!
Hartelijke groet,
Amanda

Bereikbaarheid 2018-2019
Voor ziekmeldingen : per sms of
WhatsApp 06-44591866.
Of mailen naar a.pot@bijlmerdrie.nl

Workshop: Suprise maken
Binnenkort worden er door de kinderen weer lootjes
getrokken in de klas. En zal uw zoon of dochter weer aan
de slag gaan om een mooi surprise te maken.
Om uitleg te geven over het HOE en WAAROM van het
surprise maken organiseer ik op maandag 19 november
de workshop
“Surprises maken”.
Wanneer:
maandag 19 november
Waar:
ouderkamer Wereldwijs
Hoe laat:
8.45 – 9.45
met Wie:
Femke
Kom ook!!
Groet, Femke

Hulp gevraagd Versieren
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van
Sinterklaas. Om het een geslaagd feest te maken voor de
kinderen, hebben we de hulp van ouders nodig.
Daarom zoeken wij ouders die op 22 november tussen
08.30 en 11.00 uur kunnen helpen met het versieren
van de school en het inpakken.
Je hulp is meer dan welkom.

Wat was er veel belangstelling!
We starten nu met twee koren van elk 30 leerlingen!
Super dus.

Schoolfruit
Dit jaar zijn we voor de eerste keer ingeloot voor de actie
Schoolfruit.
Dat betekent dat we vanaf woensdag 14 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.

Kunstklas elke woensdag
Elke woensdag kunnen vanaf 10.30 -12.00 op vrijwillige
basis kinderen deelnemen aan de kunstklas (vanaf groep
5). Juf Francine heeft het nu twee keer uit geprobeerd en
het gaat heel goed.

16 november groep 6/7/8 naar
rijksmuseum
Museumles ‘Proef de Gouden Eeuw’:
In het Rijksmuseum komt het dagelijks leven van de
Gouden Eeuw komt tot leven. Wat deden de mensen
toen? Welke kleren droegen ze? Wat aten ze? En gingen
kinderen toen ook al naar school? In het programma
‘Proef de Gouden Eeuw’ komt het tijdvak ‘regenten en
vorsten’ uit de
geschiedenisboeken dichter
bij de belevingswereld van de
leerlingen.
Tijdens de actieve rondleiding
worden alle zintuigen van de
leerlingen aangesproken. De
leerlingen proeven specerijen
uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt,
voelen hoe zacht de jurk van Het melkmeisje was en
ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. De
rondleiding duurt 1,5 uur.
Kerndoelen: 52, 56. Canonvensters: Rembrandt, De
Republiek, VOC, De grachtengordel, Michiel de Ruyter
en Slavernij

Vanaf volgende
week krijgt uw
bijna jarige kind
een
traktatiewaaier
mee naar huis.
Daarin kunt u
allerlei leuke
ideeën zien en
lezen voor een
gezonde traktatie.

.

Het leerorkest is weer gestart!

Nieuw thema groep 1/2

Afgelopen donderdag zijn de leerorkest lessen van groep
5 t/m groep 8 weer gestart. Dit maal kunnen de
muziekdocenten ook gebruik maken van ruimtes in
Bijlmerdrie en dat is super fijn! Want voorheen moesten
alle kinderen naar Wereldwijs en was het daar heel erg
druk.
We heten alle muziekdocenten weer van harte welkom
en hopen op een geweldig muziekjaar.

Thema Ziek!
De groepen 1/2 werken de komende weken rondom het
thema Ziek zijn. Als u nog spullen heeft die we voor dit
thema kunnen gebruiken… Graag! U kunt denken aan:
Verband/pleisters
Medicijndoosjes/flesjes
Verkleedkleren voor de dokter
Stethoscoop/bloeddrukmeter

Twee koren
Afgelopen vrijdag is juf Sarah
gestart met twee koren.
Dit kinderen die zich hebben
opgegeven uit jaarlaag 5 en 6
van Wereldwijs en Bijlmerdrie
krijgen drie kwartier koorles en
kunnen naar hartenlust zingen.

