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Belangrijke data:
Woensdag 28 november
Alle kinderen mogen hun schoen zetten

Woensdag 5 December

Kinderen vrij door studiedag
Donderdag 6 december hebben de kinderen een vrije
dag in verband met de studiedag!

Viering Sinterklaas op school
Sinterklaasversiering opruimen+ kerstversiering
aanbrengen. Helpt u mee?

Donderdag 6 December
Studiedag leerkrachten
LET OP DE SCHOOL IS DICHT!

Vrijdag 7 December
Open les

Dinsdag 11 December
Afsluiting Topuur

Website doet het weer!
De website van Bijlmerdrie had problemen. Die zijn
inmiddels opgelost en we zijn bezig de website weer
helemaal tip top te maken. Nog even geduld. We werken
er hard aan!

Wereldwijs een hart onder riem
Zoals u weet heeft Wereldwijs het heel zwaar gehad de
afgelopen twee weken. Enkele ouders van Bijlmerdrie
zijn hun steun komen betuigen en daarvoor willen we u
hartelijk bedanken! In de bovenbouw is het met de
leerlingen besproken omdat het daar leefde.
U kunt op de website van Wereldwijs www.obswereldwijs.nl en op de Facebook pagina van Wereldwijs
de reacties en excuses lezen.

Schoen zetten
De pieten geven op dinsdag 27
november het startsein voor
het zetten van de schoen. De
kinderen zetten hun schoen
woensdag 28 november.
donderdag 29 november
vinden de kinderen dan iets in
hun schoen!

Aankomst Sinterklaas woensdag 5-12

Hulpouders bedankt!

Dit jaar verwelkomen
we de Sint samen met
Wereldwijs op het grote
plein van Wereldwijs.
Om 8.15 staan de juffen
en meesters buiten (op
een vaste plek) op het
grote plein en kunt u
samen met uw kind
daar wachten op Sint en
zijn pieten.
Tijdens het wachten op Sinterklaas en de Pieten zingen
we met z’n allen.
Om 12.00 wordt de Sint ontvangen op Bijlmerdrie in de
hal met alle kinderen samen en gaat hij daarna naar de
groepen toe.
Om de rust en ruimte te bewaken, vragen wij alle ouders
die willen toe kijken, om dit vanuit buiten te doen.
We gaan er een super gezellig feest van maken!

Dankzij de hulp van een aantal ouders is er samen met
Imro hard gewerkt om de school in Sinterklaas sfeer te
krijgen. Wij waarderen jullie hulp, dank hiervoor!

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
Amanda (administratie).
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 31 december 2018 de 1e termijn
overmaken. Voor28 februari 2019 de 2e termijn en voor
1 april 2019 het laatste termijn.

Suprises inleveren
De surprises kunnen uiterlijk 30 november op school
ingeleverd worden.

Hulp van ouders gevraagd!
Op woensdag 5 december tussen 14.00-15.00 wordt de
Sinterklaasversiering opgeruimd en de school in
kerstversiering gebracht. Wie wilt er helpen? Je kunt dit
doorgeven aan Imro of aan de juf van uw kind(eren).

Leerpleinen rekenen

Dinsdag 13 november zijn de groepen 4 t/m 8 gestart
met het leerplein Rekenen. Vooraf hebben alle leerlingen
een rekentoets gemaakt en hebben ze hun eigen
resultaten kunnen bekijken. Ze doen dit aan de hand van
hun eigen rekenmuurtje. Dit rekenmuurtje laat zien
welke sommen de leerling al goed kan en welke sommen
nog beter geautomatiseerd moeten worden. Daarna zijn
de leerlingen groepsdoorbroken in tweetallen of
drietallen gekoppeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld een
leerling uit groep 8 wordt gekoppeld aan een leerling uit
groep 5. De leerlingen worden zo in hun tutorrol gezet
en dat vergroot hun eigenaarschap. De tweetallen en
drietallen hebben vervolgens rekenspellen gedaan
bijvoorbeeld verliefde hartjes, sommenplof, haaibaai en
Canadees rekenen. De leerkrachten en de
onderwijsassistenten hebben ondersteund tijdens het
leerplein. Het was een groot succes en de leerlingen
hebben goed samengewerkt en flink geoefend met
automatiseren. Bent u nieuwsgierig geworden naar ons
leerplein Rekenen en/of heeft u vragen? Stel deze vragen
aan uw kind of aan de leerkracht/onderwijsassistent ,
want die kunnen vol enthousiasme vertellen.

Schoolfruit
Vanaf woensdag 14
november is er voor het
eerst Schoolfruit
uitgedeeld.
Voor sommigen
heerlijk, voor sommigen even wennen. Elke keer krijgen
de kinderen weer iets anders. Afgelopen week zelfs een
Dino meloen! De actie loopt tot en met 19 april 2019 en
alle leerlingen krijgen drie dagen per week schoolfruit. U
hoeft dan dus zelf geen fruit of groente mee te geven
naar school op woensdag, donderdag en vrijdag! Wat
een luxe!

IPC ´Zij maakten het verschil`
Vorige week zijn we gestart met het
nieuwe IPC thema ‘Zij maakten het
verschil’ in de groep 6/7/8. In de klas
hebben we een Wall of Fame waar
een heleboel foto’s hangen van
belangrijke mensen van vroeger en
nu. De leerlingen hebben van tevoren
verteld welke belangrijke personen
van de Wall of Fame ze al kenden en welke nog niet. Ze
hebben vragen geformuleerd over wat ze nog willen
leren binnen dit thema en wat ze al weten over dit
thema. Deze teksten hebben ze op geeltjes geschreven
en geplakt op de posters ‘Wat weten we al’ en ‘Wat
willen we nog weten’. De leerlingen zijn vol
enthousiasme begonnen aan dit thema en leren op
internet en uit boeken
informatie opzoeken over deze
belangrijke personen.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom maar een kijkje nemen in
onze klas.

Wetenschap en techniek lessen
Zomaar om weer eens onder de aandacht te brengen.
Onze wetenschaps- en techniek lab wordt zeer
regelmatig ingezet bij onze lessen. Meester Bram is onze
wetenschaps- en techniek coördinator. Hij zorgt ervoor
dat alle leerkrachten deze lessen geven en coacht en
ondersteunt hen wanneer dat nodig is. Voor elke bouw is
er een eigen wetenschaps- en techniek lab.

Thema muziek in groep 4-5 open les
In de klas zijn de kinderen
iedere middag bezig met het
thema muziek. De kinderen
kennen al enkele woorden en
begrippen die bij muziek horen.
Denk aan namen van
muziekinstrumenten, noten,
notenbalk, muziekschool,
muziekles, klassieke muziek,
moderne muziek, maat en
ritme, klank en klankkleur etc.
Vorige week hebben de leerlingen zich bezig gehouden
met lees-en schrijfactiviteiten bijvoorbeeld:
 Boeken lezen over muziekinstrumenten
 Zelf gedichten schrijven
 Muziekboekje maken ( weetjes over
muziekinstrumenten)

De leerlingen hebben ook geleerd om de
muziekinstrumenten te verdelen in blaas-,snaar-, en
slaginstrumenten. De komende weken gaan de kinderen
zich bezig houden met spel- en constructieve activiteiten
en nog veel meer. Ik nodig u uit om iedere dag tussen
12.30 en 13.45 te komen kijken hoe uw kind bezig is met
het thema muziek. Hartelijk groet, Hanna.
Ook benieuwd naar andere open lessen? De volgende
open lessen zijn op: 7 december, 7 februari, 19 maart, 11
april, 15 mei en 18 juni. Zet u de datums in uw agenda?

Gratis zwemlessen voor gr. 6/7/8

Beste leerling (geachte ouder/ verzorger), Je zit in groep
6, groep 7 of groep 8 en je hebt nog geen zwemdiploma.
Als je dat graag zou willen, zijn daar nu mogelijkheden
voor! Gemeente Amsterdam heeft zwemlessen
ingekocht waar je aan mee kunt doen. Hier hoef je niet
voor te betalen. Hieronder zie je hoe je je hiervoor kunt
opgeven. Let op: als je je opgeeft, verwachten we je
elke week op de les! Kinderen uit groep 7 en groep 8
worden met voorrang geplaatst. Waar dan nog ruimte is,
worden leerlingen uit groep 6 geplaatst. Zij starten dan
na de kerstvakantie/ wintervakantie.
Zwembaden en tijden
Er zijn lessen in verschillende zwembaden verspreid over
de stad. Als je je aanmeldt, vind je onderaan
het formulier een overzicht van de zwembaden en tijden.
Je kunt alle zwembaden en tijden die voor jou
mogelijk zijn aankruisen. Je wordt dan geplaatst op de
les waar het eerst plaats is.
Sommige dagen en tijden zijn populairder dan andere
tijden. Als de groep vol is, kom je op een wachtlijst. Je
zult dan ook altijd bericht krijgen of je op een andere
dag/tijd of in een ander zwembad wilt zwemmen.
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van
binnenkomst van een volledige aanmelding.
Sommige lessen hebben al een wachtlijst, dan staat dit
erachter. Je mag je daarvoor wel opgeven.
Hoe kun je je opgeven?
Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen. Klik op
het aanmeldformulier onder het kopje “Gratis
zwemles”. Vul daar al je gegevens in. Kies de lessen waar
je naar toe kunt. Klik vervolgens op
“verzenden”. Zodra er plaats is in één van de lessen van
je keuze, ontvang je per post een
deelnamebewijs. Gaat dit lang duren, dan mailen we je
of je naar een ander zwembad kunt of op een
andere dag/ tijd.
https://www.amsterdam.nl/formulieren/sport/aanmeldf
ormulier-0/

Tussenevaluatie
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 23-11 was de tussenevaluatie van groep 6/7/8
welke we op verzoek van ouders hadden ingepland.
Helaas was er een teleurstellende opkomst, van slechts 2
ouders. We hadden een aantal punten voorbereid, die
wij met u wilden bespreken. Één van de punten die wij u
wilde vertellen was de volgende:
Juf Deborah, heeft een andere baan aangenomen. Zij zal
na de Kerstvakantie op een andere school, in Utrecht
starten.
De reden voor haar vertrek is dat het beter is voor haar
gezinssituatie, om dichterbij huis te gaan werken.
Ze heeft er lang over getwijfeld, want haar hart ligt bij
deze groep en deze school. Met veel verdriet gaat zij ons
verlaten. Het goede nieuws is dat meester Erik van
Hagen van Wereldwijs haar plaats gaat innemen.
De kinderen kennen meester Erik al, want hij heeft al
twee dagen meegelopen in de groep.
Wij hebben dit vanmiddag bekend gemaakt aan de
kinderen. Juf Mira en Juf Deborah zullen ervoor zorgen
dat meester Erik een goede overdracht zal krijgen van de
groep. Heeft u nog vragen mail ons gerust. Met
vriendelijke groet,
Juf Mira en Juf Deborah

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

