WILT U BIJ DE LEERKRACHT OPGEVEN WAT U MAAKT?

3 bijtjes

Grote van de portie: denk aan het kerstdiner…( u hoeft
echt niet voor de hele school te koken/bakken…)

NIEUWS
Nieuwsbrief 15 - 28 juni 2019
Schoolbrede thema: ondernemen!
Belangrijke data: (kijk ook op de vernieuwde
website: https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Maandag 1 juli
Woensdag 3 en
donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli

Dinsdag 9 juli
woensdag 10 juli
Vrijdag 12 juli

Rapporten gaan mee
oudergesprekken
ZOMERFEEST – hulp
gevraagd voor eten!
Uitreiking Jump-in 12.15
Schoolkoor optreden
schoolreisjes
Musical groep 8 –
afscheidsavond groep 8
12.00 kinderen uit.

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.
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.

Er wordt hard geoefend bij de djembé lessen!

Zomerfeest volgende week- maakt u
eten?
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

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

Uitreiking Jump-in certificaat 12.15 5
juli
en optreden schoolkoor!
Op 5 juli zal ok aan ons het Jump-in certificaat worden
uitgereikt. Dt zal gebeuren om 12.15 door de gemeente
Amsterdam. Daarna zal ons schoolkoor (Wereldwijs en
Bijlmerdrie samen optreden!. Zij hebben hard geoefend
en hun eigen naam bedacht: Koor gen 2.0 nav de
prijsvraag.

Formatie – welke juf of meester?
Groep 1/2 juf Eva
Groep 3/4 juf Josie 4 dagen. Voor 1 dag
zoeken we nog een juf/meester
Groep 5-8 juf Hanna en juf Santuscha
(vier dagen)
Terugblik koffie met… groep 5-8
Wat fijn dat er veel ouders waren komen praten over de
combinatiegroep 5/6/7/8.
Er is informatie gegeven over hoe we deze groep gaan
lesgeven en juf Mira heeft uitgelegd hoe dat nu al gaat in
groep 6/7/8.
Ook is er verteld dat juf Hanna er vijf dagen is en dat
daarnaast nog vier dagen juf Santascha ( in opleiding
voor leerkrachtondersteuner) vier dagen in de groep is).
Ook hebben de ouders van de MR verteld dat zij er alle
vertrouwen in hebben.
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

Heel veel ouders melden dat zij van gedachten zijn
veranderd na alle uitleg en toelichting en positieve
verhalen van andere ouders.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Vakantie-en studiedagen 2019-2020 (zie
ook de website bij kopje school- informatie)

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

van

Tot en
met

Zomervakantie 2019

15-07-19

23-08-19

Studie tweedaagse

26-09-19

27-09-19

Herfstvakantie

21-10-19

25-10-19

6 december vrij/studiedag 06-12-19
20-12-19 vanaf
20 december vrije middag 12.00 uur
Kerstvakantie

23-12-19

03-01-20

Voorjaarsvakantie (twee
weken)

17-02-20

28-02-20

Tweede Paasdag en
studiedag dinsdag

13-04-20

14-04-20

Meivakantie (twee weken) 27-04-20

08-05-20

Hemelvaart

21-05-20

22-05-20

Pinksteren en studiedag
dinsdag

01-06-20

02-06-20

19 juni studiedag

19-06-20

6 juli vrije middag

03-07-20 vanaf
12.00

Zomervakantie

2020

06-07-20

14-08-20

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.

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.

