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Schoolfruit stopt!

website: https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Maandag 22 april
Vrijdag 26 april
27 april – 5 mei
8-9 en 10 mei
Vrijdag 10 mei
Woensdag 13 mei

Tweede paasdag- vrij
Koningsspelen
Meivakantie
Kamp groep 6/7/8
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Koffie met….

Noodkreet!!!
Inschrijven voor hulp koningsspelen!
We hebben nog heel veel hulp nodig voor vrijdag 26 april
bij onze Koningsspelen voor groep 1-8 van Wereldwijs en
Bijlmerdrie.
Het inschrijfbord hangt in de hal van Wereldwijs.

KLO speelde in het Concertgebouw
Wat een succes en wat een publiciteit!
Te zien in Podium Witteman op zondag 7 april en het
Jeugdjournaal van 6 april.
Wilt u het concert terugzien? Kijk dan op
https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/het-leerorkest-inhet-concertgebouw-met-remy-van-kesteren

Dit was de laatste week van het schoolfruit! Het project
is afgelopen. Dus vanaf volgende week graag weer alle
dagen zelf fruit meegeven aan uw kind.

Pizzasessie- samen elke dag een beetje
beter.
Afgelopen donderdag was het een drukke
studiemiddag/avond op Wereldwijs/Bijlmerdrie. Samen
met nog 8 andere Sirius scholen en onze partners
hadden we een pizzasessie!
Er werken nu negen scholen met de methodiek van
stichting leerKRACHT. In elk school ontwikkelen zich
leerteams en lerende netwerken. Wij organiseerden voor
al onze scholen een ontmoeting met natuurlijk pizza.
Paula gaf een lezing over het excellentieprofiel
formatieve assessment. Alle scholen hadden een
trotsmarkt ingericht in de lokalen. In de ‘open space’
konden we informatie uitwisselen over vragen en issues
die ons bezig houden en tenslotte evalueerden we de
ontmoeting met white bordjes. De aanjagers van alle
leerteams op de diverse scholen hebben het fantastisch
gedaan en we zijn weer geïnspireerd en trots op ons
onderwijs.

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!

Paasontbijt en Grote rekendag
Vandaag hadden we het traditionele pyjamapaasontbijt
waarbij de kinderen in hun mooiste pyjama naar school
kwamen.
Samen genieten we van een heerlijk ontbijt, dat door de
school werd verzorgd.

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!
Tijdens het paasontbijt
kwamen wel hele grote
boterhammen langs die
graag belegd wilden
worden.
Hoeveel plakjes kaas
pasten daar wel niet op?

Veel plezier op kamp
Groep 6/7/8!!!
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.

