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Belangrijke data:
Maandag 17 december
Kerststukjes maken door alle klassen

Donderdag 20 december
Leerorkest voorspeel les in B3 Ouders welkom!
14.00 uit
en om 17.30 start kerstdiner (vanaf 17.00 kun je
het eten brengen)

Vrijdag 21 december
Leerlingen 12.00 uur vrij
Afsluiting IPC thema 2 groep 5-8

22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie

Nieuwe stijl
Takken over uit de tuin?
Heeft u toevallig takken over van uw tuin winterklaar
maken? Wij zijn er heel blij mee! Hier kunnen wij
namelijk kerststukken van maken. U kunt de takken
inleveren bij de administratie. U een mooie opgeruimde
tuin, wij mooie kerststukken 

Sinterklaas
Op 28 november mochten de kinderen hun schoen
zetten. Zoals op de foto te zien is, zijn deze goed gevuld
door Sinterklaas en de pieten.
Daarnaast is Sinterklaas warm ontvangen op 5
december. Er is gezongen, gegeten en er zijn cadeautjes
uit gepakt. Sinterklaas kwam aan in een versierde
bolderkar en er was zelfs een acrobaat piet.

Vanaf maandag 14 januari
Start NSA blok 2

Woensdag 16 januari
Groep 4 naar de Krakeling

14 -18 januari
Adviesgesprekken groep 8
Donderdag 24 januari
Groep 3A naar Van Gogh museum

Tafel ingericht met prachtige werkjes tijdens Topuur beeldende
vorming voor Sinterklaas.

Ouders en kinderen bedankt!

Voorlezen in de hal

Sinterklaas was net de Bijlmerdrie uit en daar stonden al
een aantal fantastische ouders. Zij hebben er voor
gezorgd dat alle Sinterklaasversiering weggehaald werd.
En vervolgens gezorgd voor de prachtige boom en
kerstversiering. Zonder jullie kunnen wij het niet. Dus
bedankt!

Dinsdag 4 december is een oude traditie opgepakt. Er is
voorgelezen in de hal voor de hele school. Saniya uit
groep 8 durfde het aan om een verhaal aan alle kinderen
voor te lezen. En wat deed zij dat fantastisch! Alle
kinderen luisterden aandachtig. Roosmarijn die zich via
NL Care had aangemeld, heeft ook nog een Sinterklaasverhaal voorgelezen. Beide dames verlieten het ‘podium’
met een daverend applaus.

Kerstdiner
Het kerstdiner is op donderdag 20 december van 17.30
tot 18.30 uur. Tussen 17.00 en 17.15 uur kunnen de
ouders het eten naar de klas brengen, de leerkracht is
dan in de klas aanwezig.

Klassen worden ook versierd
In elke groep komt ook een versierde kerstboom. De
kinderen, leraren en onderwijsassistenten zijn hard aan
het werk om hier een prachtig exemplaar van te maken.
Dat ziet er gezellig uit 

Alle kinderen nemen hun eigen bord, bestek, beker en
soepkom mee. Hier moet een naam op staan en in een
stevige (plastic) tas worden meegegeven.
De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen al bij de
klassen en we zouden het fijn vinden als er veel hartige
gerechten worden gemaakt.
U bent van harte welkom in de hal tussen 17.30-18.30
voor een drankje en een hapje. Heeft u wat te veel
gebakken of gekookt of wilt u wat extra maken voor deze
ontmoeting, neem het dan gerust mee voor het gezellig
samenzijn. Super bedankt alvast.
Opruimen
Na het kerstdiner, om 18.30, hebben we veel handen
nodig om in de klassen op te ruimen en natuurlijk de hal
weer schoon te krijgen. Fijn als u dan even meehelpt!

Open lessen

Start NSA blok 2

Tijdens open lessen zijn alle ouders/ verzorgers van harte
welkom om een kijkje te komen in de klas. Hier kunt u
meemaken wat uw zoon of dochter doet en hoe het
eraan toe gaat in de klas. Bij juf Eva waren maar liefst
tien ouders langsgekomen! Hartstikke leuk. De ouders
hebben de ochtendroutine meegemaakt en hebben een
telspelletje gedaan. De volgende open les is op:
7 februari om 8.30, open les in alle groepen

Vanaf 14 januari start het tweede blok van de
NaSchoolseActiviteiten. Op dit moment zijn we de
kinderen aan het indelen en u krijgt zo snel mogelijk
bericht of uw kind is geplaatst bij een activiteit.

Op 23 januari is er de workshopouderavond. Nu
samen met de kinderen!

Leerorkest Wereldwijs en Bijlmerdrie

Nieuwe thema IPC – luchthavens

Voorspeellessen voor
ouders
Donderdag 20 december
9u groep 5
10u groep 6
11u groep 7
12.30u groep 8
Locatie:Speelzaal
Bijlmerdrie
Kom ook!!

Workshopouderavond met kinderen

Na de kerstvakantie starten we alweer met het derde IPC
thema in groep 5-8 dat over reizen en luchthavens gaat.

Op woensdag 23 januari is van 17.30-19.00 uur de
workshopouderavond samen met de kinderen.

We hebben er zin in en zijn aan het kijken of het lukt om
naar Schiphol te gaan.

U kunt naar drie workshops van een half uur om meer te
weten te komen over ons onderwijs en onze manier van
lesgeven. In de volgende nieuwsbrief worden alle
workshops bekend gemaakt. Maar zet de datum vast in
uw agenda!

Oproep wormenhotel

Locatie: Wereldwijs.
We rekenen op uw komst!

Stichting buurtcompost wilt de schoolpleinen van ZuidOost gaan voorzien van een gratis Wormenhotel en
proberen het voor elkaar te krijgen dat het stadsdeel dit
initiatief financieel gaat ondersteunen. Zij hebben dit
plan ingediend bij Stadsdeel Zuid-Oost en hebben zoveel
mogelijk stemmen nodig om het te kunnen realiseren.
Het plan is te vinden op
https://stemvanzuidoost.amsterdam.nl/plan/6
Stemmen kan nog steeds.

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 de laatste termijn.

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

Voor straks een fijne tijd met
Kerst en alle goeds voor 2019
namens het hele team
Bijlmerdrie!

