3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 13 - 10 mei 2019
Belangrijke data: (kijk ook op de vernieuwde
website: https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Woensdag 15 mei
Woensdag 22 mei
Vrijdag 24 mei

Inlooplessen alle groepen
Koffie met….
Nieuwsbrief 14
schoolfotograaf

Tot en met 17 mei is er een gevonden
voorwerp bak in de gang bij binnenkomst
geplaatst. Ouders en kinderen kunnen hierin kijken of zij
kledingstukken missen. Maandag 20 mei wordt de bak
geleegd.

Koffie met…. Vieren “goed” met
ouders! – 22 mei
We verwachten binnenkort het
inspectierapport en willen
graag op woensdag 22 mei met
alle ouders koffie/thee met
taart eten om te vieren dat we
de waardering ‘GOED’ hebben
gekregen!

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.

Ouderbijdrage en stadspas
Ouders die een stadspas hebben voor hun kind kunnen
zich melden bij Gerani Groenbast. Zij zal wekelijks een
spreekuur hebben op de dinsdagochtend van 08.1510.00 uur. Zij scant
de passen die
vervolgens digitaal
geregistreerd
worden. De
gemeente zorgt er
vervolgens voor dat
het
overeenkomstige
bedrag rechtstreeks
op de rekening van
de school wordt
gestort. Deze
mogelijkheid komt
bovenop de
bestaande regelingen. De ouders blijven dus gerechtigd
om de scholierenvergoeding aan te vragen. Gerani is er
ook voor al uw vragen omtrent de voorzieningen van de
Gemeente Amsterdam, Toeslagen van de
Belastingdienst; financiën en maatschappelijke
ondersteuning. Mocht u twijfelen of zij u kan
ondersteunen loop dan voor de zekerheid even bij haar
langs. Indien nodig kan zij u ook doorverwijzen naar de
juiste instantie.

Terugblik koningspelen
Het was een heerlijke dag en ontzettend
bedankt voor alle hulp!
De kinderen hebben genoten en hoewel een
beetje koud was het een geslaagde dag waar
veel gesport en bewogen is.

Schoolbrede thema: ondernemen!
Vanaf de meivakantie gaan we met de hele school in alle
groepen werken aan het schoolbrede thema:
ondernemen.
We sluiten dit
thema af met ons
zomerfeest op 5
juli, dat in het
teken van
ondernemen zal
staan en we gaan
natuurlijk weer
geld ophalen voor
een goed doel!.
Bij dit thema zal ook ‘burgerschap’ centraal staan. “we
dragen allemaal ons steentje bij”. En we leren met geld
omgaan, een bussinessplan opstellen, reclame maken en
nog veel meer.
Bewonder en lees de komende weken onze datamuren
in de klas zodat u weet welke onderzoeksvragen er zijn.
Wat er al geleerd is en wat er nog geleerd gaat worden.
Groep 1/2 gaat een winkel beginnen! Bent of kent u
iemand die een winkel heeft of in een winkel werkt? We
zouden het heel leuk vinden als u iets wil vertellen of
doen in de klas! Laat het weten aan de leerkracht van de
groep van uw kind!
Als u nog spullen heeft die we voor dit thema kunnen
gebruiken… Graag! U kunt denken aan:
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