3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 11 - 5 april 2019
Belangrijke data: (kijk ook op de vernieuwde
website: https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Zondag 7 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april

16 en 17 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april
Vrijdag 26 april

Schoolzwemkampioenschappen
Info ochtend voor oriënterende
ouders
Eindconcert leerorkest groep 8
Komt luisteren en kijken 10.15
gymzaal Kantershof!
Open lessen 8.30
Eindtoets groep 8
Paasontbijt en Grote Rekendag
Tweede paasdag- vrij
Koningsspelen

Fijn dat u komt! De volgende open
lessen zijn op donderdag 11 april 8.25
Inschrijven voor hulp koningsspelen!
1 dappere ouder heeft zich al ingeschreven!
Maar u snapt het. We hebben nog heel veel hulp nodig
voor vrijdag 26 april bij onze Koningsspelen voor groep 18 van Wereldwijs en Bijlmerdrie.

Paasontbijt en Grote rekendag op 19
april
Op vrijdag 19 april
hebben wij het
traditionele pyjama
paasontbijt waarbij
de kinderen in hun
mooiste pyjama naar
school komen.
Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de
school wordt verzorgd. Graag willen wij u vragen om uw
kind ook dit jaar weer een gekookt ei mee te geven.
De kinderen nemen hun eigen bord, beker en bestek
mee. Het beste is als dit alles van hard plastic is. Graag
voorzien van hun naam in een plastic tas een dag van
tevoren meegeven (donderdag 18 april).
Na afloop kunnen de gebruikte spullen in de tas mee
terug.
Na het Paasontbijt start de Grote Rekendag.
Dit jaar is het thema

Het inschrijfbord hangt in de hal van Wereldwijs.

Koffie met…. Vieren “goed” met
ouders! – 13 mei
We verwachten binnenkort het inspectierapport en
willen graag op woensdag 13 mei met alle ouders
koffie/thee met taart eten om te vieren dat we de
waardering ‘GOED’ hebben gekregen!

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het
is een dag voor alle basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken
staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar
vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!
De volgende Grote Rekendag vindt op Wereldwijs en
Bijlmerdrie op 19 april 2019 plaats. Het thema van de
17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen
verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet
kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een
uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het
verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot

meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt
rekenen leuk!

Eindconcert groep 8

Komt u eens bij ons in de klas kijken? Daar hangen alle
planeten.

KidsRun
Deze week heeft u de inschrijfformulieren voor blok 3
(start na de meivakantie) gekregen.

Zaterdag 11 mei . Opgeven: www.kidsrun14k.org

Vergeet u ze niet op tijd in te leveren!
Deze week waren de afsluitende lessen van blok 2 dus
vanaf maandag tot de meivakantie zijn er GEEN
naschoolse activiteiten.

Ouderbijdrage 2018 - 2019
aaaa

afsluiting met een Modeshow met zelf gemaakte
kleding!

Groep 4/5 naar het Planetarium
Afgelopen woensdag is groep 4/5 naar het Planetarium
geweest. Dit uitstapje was weer super leuk.
We gingen naar: De reis door de ruimte want ons nieuwe
thema is de ruimte!

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.

