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Open lessen 18 juni
Komende dinsdag zijn er weer open lessen
in alle groepen!
Van 8.25 tot ongeveer 9.15
We vinden het heel erg leuk als u komt kijken naar hoe
het onderwijs er uit ziet voor uw kind.

Schoolbrede thema: ondernemen!
Vanaf de meivakantie werken we met de hele school in
alle groepen 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.
Als eerste gaan we starten met een sponsorloop!
Deze vindt plaats in de week van 24-28 juni tijdens de
gymlessen.
U heeft al een brief gekregen en nu is het tijd om heel
veel sponsoren te vinden!

Schoolplein Suriname
OS Beatrix is een school in het dorpje Dan.
Veel kinderen uit omliggende dorpen gaan
naar deze school.
De school heeft geen buitenspeelmateriaal
voor het schoolplein en/of een speelplek in
het dorpje Dan. Wij gunnen de kinderen uit
het dorpje Dan ook een leuk plein met
speeltoestellen om te spelen.
Plan: iemand uit de gemeenschap maakt de
speeltoestellen voor de school en het dorp.
Straatmeiden project in Ghana
Het project in Ghana bestaat uit meerdere
onderdelen:
- Markt in Kumasi – de straat op
- Drop-in-centre
- Vocational Training Centre (VTC)
- Day care
Vocational Training Centre (VTC)
De meiden leren verschillende vaardigheden
en worden geschoold om zich op de
arbeidsmarkt te kunnen redden:
- Kleding maken (ook tassen, vlaggen)
- Catering
Maar ook werken ze aan:
Algemene ontwikkeling, zelfvertrouwen,
persoonlijke ontwikkeling en sociale
vaardigheden
Op ons zomerfeest gaan we nog meer geld ophalen. De
kinderen kunnen die dag bonnenboekjes kopen. 1 bon
€0,50 en vijf bonnen voor €2,-. Met deze bonnen kunnen
zij op de Fancy Fair van alles gaan doen.
U bent van harte welkom vanaf 12.30-13.45

Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen:
Inmiddels zijn al heel personeelsleden naar Suriname en
naar Ghana geweest met onze studiereizen van Sirius
Track. Daarom willen we graag twee projecten steunen.

We zouden het fantastisch vinden als u
Surinaams/Ghanees wilt bakken/koken en gezonde
gerechten wilt maken ( dit kan natuurlijk ook door

anderen die geen oorspronkelijke roots met deze landen
hebben: leer mee en maak een gerecht wat bij deze
landen hoort!)
De kinderen kunnen dan gezellig een hapje eten op de
Fancy Fair van 12.30-13.45

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

Koffie met…. Groep 5/6/7/8 volgend
jaar
Om duidelijke informatie te
geven over waarom en hoe we
werken in een combinatieklas
en wat daar de voordelen van
zijn, nodigen we u uit op
donderdag 20 juni voor een
kopje koffie met de directie en juf Mira!

De koffie staat dus klaar in de hal
van Bijlmerdrie vanaf 8.25

Ouderbijdrage 2018 - 2019

Ouders die een stadspas hebben voor hun kind kunnen
zich melden bij
Gerani Groenbast.
Zij zal wekelijks een
spreekuur hebben
op de
dinsdagochtend van
08.15-10.00 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.

Kleuterklas Wereldwijs gaat naar
gebouw Bijlmerdrie
Volgend jaar past Wereldwijs niet meer in hun gebouw.
Dat betekent dat 1 kleutergroep gaat verhuizen naar het
pand van Bijlmerdrie. Gezellig want daar is ook al een
kleutergroep. Zoals u weet werken de collega´s als 1
team samen en daarom vind de onderbouwcollega juf
Eva van Bijlmerdrie het heel gezellig als er een
onderbouwgroep van Wereldwijs komt.
En wat zijn we blij dat we nu zo dicht bij elkaar zitten!

Voortgang fusie Sirius en Bijzonderwijs
Werkzaamheden werkgroepen bijna afgerond
Zoals in de nieuwsbrief van maart is weergegeven,
zijn er werkgroepen gevormd bestaande uit
directeuren en GMR-leden (zowel
personeelsgeleding als oudergeleding) voor de
onderwerpen onderwijs, personeel, identiteit en
financiën. De werkgroepen zijn gestart met het in
beeld brengen van de gevolgen, meerwaarde en
aandachtspunten van een eventuele bestuurlijke
fusie tussen Stichting Sirius en Stichting
Bijzonderwijs.
Inmiddels ontstaat er vanuit de werkgroepen een
goed beeld over de effecten en meerwaarde van
een bestuurlijke fusie. Een belangrijke meerwaarde
wordt gezien in de versterking van de
samenwerking tussen de scholen, onder andere in
de brede school en met kind- en welzijnspartners,
om de kinderen in Zuidoost het beste
onderwijsaanbod te kunnen bieden.

Vragen en antwoorden
In de gesprekken die de directeuren en bestuurder
op de scholen voeren met personeel en ouders
komen diverse vragen naar voren, onder andere
over de gevolgen van een eventuele bestuurlijke
fusie. Op de website is een overzicht opgenomen
van vragen en antwoorden. U kunt deze via de
volgende link teruglezen:

Ouderraadpleging
De ouders uit de medezeggenschapsraden (MR-en)
en GMR-en zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst
op 6 juni van 18.00-19.00 uur met de bestuurders
en externe projectleider. Tijdens die bijeenkomst
zijn de ouders van de MR-en met enkele vragen
geraadpleegd over de eventuele bestuurlijke fusie.
Daarnaast worden alle ouders in de gelegenheid
gesteld om bij de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad aandachtspunten en
vragen neer te leggen over de bestuurlijke fusie. U

kunt daarvoor een e-mail sturen naar het volgende
adres: secretarisgmr@stichting-sirius.nl

Fusierapportage
Als de fusie-effectrapportage gereed is, wordt deze
besproken met de directeuren, de Raden van
Toezicht en de GMR-en. Wanneer er geen
belemmeringen zijn kunnen de bestuurders een
voorgenomen besluit nemen. Een definitief besluit
is pas aan de orde nadat ouders zijn geraadpleegd,
de GMR-en hebben ingestemd en de raden van
toezicht het besluit hebben goedgekeurd. Wanneer
die stappen zijn doorlopen zal aan de minister om
toestemming worden gevraagd. Na een positief
bericht van de minister worden de statuten
gewijzigd, na goedkeuring van de raden van
toezicht en de gemeenteraad. De streefdatum voor
de fusie is 1 januari 2020.

Informatie en vragen
De ouders worden periodiek via de reguliere
nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van
het proces. We begrijpen dat u naar aanleiding van
dit bericht mogelijk vragen hebt. U kunt daarmee
terecht bij de directeur van de eigen school.

Progress of exploration of merger of Bijzonderwijs
and Sirius

Workgroup tasks almost completed
As was indicated in the March newsletter, work
groups comprising directors and GMR members
(both personnel and parents) were formed for the
topics of education, personnel, identity and finance.
The work groups began by mapping the
consequences, added value and concerns of an
eventual merger between the boards of Stichting
Sirius and Stichting Bijzonderwijs.
The work groups now have a good picture of the
effects and added value of a merger of the boards.
An important added value is the strengthening of
the collaboration between schools, such as in the
‘brede school’ and with child and welfare partners,
in order to be able to offer children in Zuidoost the
best possible educational choice.

Questions and answers
Various questions have emerged in the discussions
that the directors and board have had at the
schools with personnel and parents. These include
questions about the consequences of an eventual
merger. You can read an overview of questions and
answers op the website.

Parent consultation
Parents from the school councils (MRs) and the
joint school councils (GMRs) will be invited for a
meeting with the board members and an external
project leader on June from 6 to 7 pm. During the
meeting the school council parents will be
consulted on various questions surrounding the
eventual merger. In addition, all parents have the
opportunity to pass on concerns and questions
about the merger to the joint school council (GMR).
You can do this by sending an e-mail to the
following address: secretarisgmr@stichting-sirius.nl

Merger report
When the merger report is finished, it will be
discussed by the directors, the supervisory board
(Raad van Toezicht) and the GMRs. If there are no
obstacles then the board can make a preliminary
decision. A definite decision can only be made after
parents are consulted, the GMRs have agreed and
the supervisory board has endorsed the decision.
When all these steps have been taken then the
minister will be asked for approval. After a positive
notice from the minister the statutes will be
amended, after approval from the supervisory
board and the city council. The target date for the
merger is 1 January 2020.
Information and questions
Parents will be periodically informed about the
progress of the process via the regular newsletter.
If you have questions in connection with this
message you can approach the director of your
school.

