3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 16 - 11 juli 2019
Belangrijke data: (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Vrijdag 12 juli
Maandag 26 augustus
Dinsdag 3 september
Donderdag 5 september
(ook avond)
Vrijdag 20 september

Donderdag 26 en vrijdag
27 september

12.00 kinderen uit.
Weer naar school
startgesprekken
startgesprekken
Kick off party samen met
Wereldwijs voor alle
ouders 17.00 uur
Studietweedaagse team:
Leerlingen vrij

Er is door alle
kinderen geflyerd
voor het
zomerfeest in de
buurt!
Er is heel veel
geld opgehaald
voor de twee
goede doelen.
Hoeveel
verklappen we
nog niet…

Kick off party 22 september 17.00
Zomerfeest groot succes!
Wat was het een heerlijk zomerfeest!
Met een prachtig optreden van het koor van Wereldwijs
en Bijlmerdrie kinderen en natuurlijk de uitreiking van
het Jumpin
certificaat
voor
beide
scholen.
En verder
lekker
weer,
heel veel
te doen
op de
Fancy Fair
en heerlijk
eten.

We willen
u bedanken voor het maken van het eten.

…..dat hoort u op de Kick 0ff party van het nieuwe
schooljaar op 22 september voor alle ouders vanaf 17.00
( kinderen mogen alleen onder begeleiding komen).
Ook dan wordt u van harte uitgenodigd om iets te eten
mee te brengen. De kick-off party is samen met
Wereldwijs.

Vertrek juf Amanda
Zoals u weet is juf Amanda gekomen om juf Jose te
vervangen wegens ziekte. Zij gaat ons per 1 augustus
verlaten en er is geen geld meer om voor drie dagen een
administratieve kracht apart voor Bijlmerdrie te
financieren. Juf Helen en juf Karin zullen dit voor beide
scholen gaan doen per komend schooljaar. Juf Jose zal
op een andere school van Sirius gaan werken en
misschien nog voor een dag bij Bijlmerdrie in de
toekomst maar dat is nog onduidelijk. Zij is nu ook al op
een ander school aan het werken aan haar herstel.

Hieronder het afscheidsstukje van juf Amanda:

Lieve kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van
Bijlmerdrie,
Zoals jullie wellicht weten ben ik de tijdelijk
vervangster geweest van José. Ik heb haar functies

van de administratie en Naschoolse Activiteiten
overgenomen. Ik ben door velen van jullie met open
armen ontvangen, dank daarvoor! Helaas moet ik
mededelen dat ik er volgend schooljaar niet bij ben.
Ik wil jullie bedanken voor de afgelopen 9 maanden
en ik wens jullie heel veel plezier met het prachtige
team van Bijlmerdrie.
Hartelijke groet,
Amanda Pot

Startgesprekken op 3 en 5 september

Investering in het gebouw Bijlmerdrie
Om de groep 5/6/7/8 optimaal les te kunnen geven gaan
we flink investeren in het gebouw en meubilair. We
hebben hiervoor subsidie gekregen en kunnen het nu
helemaal inrichten zoals we dat graag zouden willen.
Helaas kan dit nog niet allemaal gebeuren in de
zomervakantie. Gewoon om dat de levering langer duurt
maar het komt er wel snel na de zomer!

Sirius Track boekje

Elk schooljaar beginnen we met de startgesprekken met
ouders en de kinderen. Dit doen we om onze
verwachtingen van beide kanten duidelijk te maken. We
willen graag van u horen wat u van ons verwacht en we
willen graag horen wat u voor uw eigen kind belangrijk
vindt.
Het is de bedoeling dat u dit gesprek samen met uw kind
voorbereidt. Op de website kunt u hiervoor een
voorbereidingsformulier downloaden.
https://bijlmerdrie.nl/kalender/

Afscheid groep 8
Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze
groep 8 leerlingen. We wensen hen het allerbeste en een
heel goede ontwikkeling toe op het Voortgezet
Onderwijs!
We hebben genoten van de musical!

Te lezen bij ons in de hal! Leuk

Zomerlezen- super belangrijk! – een
boek cadeau van school! –
Inmiddels is het echt bewezen: doorlezen
in de vakantie helpt om de prestaties te
verbeteren! Dus daarom dit: We
verwachten dat alle kinderen ( het liefst
samen met hun ouders) hun boek lezen,
er over praten en dat zij na vakantie de
vragen over het boek kunnen
beantwoorden.
Wie wint de prijsvraag????

Fijne vakantie voor iedereen!

Terug- en vooruitblik van de MR

Eerst even voorstellen: de meesten van jullie kennen ons
wel, wij zijn Rabia Gaffar en Deborah Somuah, MR leden
namens de ouders.

diverse activiteiten en onderwerpen en plannen van
regelmatige bijeenkomsten met de ouders (Koffie
met…..). Dank aan de ouders die gehoor geven aan de
bijeenkomsten en kritisch vragen blijven stellen. De
voordelen van deze bijeenkomsten hebben de ouders
geholpen om diverse onderwerpen beter te begrijpen
(denk aan de taalbarrière die sommige ouders hebben).
Verder verloopt de onderlinge verhouding tussen de MR
en de directie goed. We communiceren open en eerlijk
naar elkaar en zijn ook kritisch daar waar het nodig is. Dit
wordt gewaardeerd door de directie.

Vooruitblik 2019-2020

Terugblik 2018-2019
Dit schooljaar zijn wij als nieuwe leden begonnen. In de
MR zitten naast ons ook namens de leerkrachten 2 MR
leden, dat zijn: Juf Hanna en Juf Mira. De MR is dit
schooljaar 6 keer bij elkaar gekomen, iedere keer was
ook 1 directielid erbij (Paula of Rita). Hieronder een
opsomming van de grote onderwerpen die we hebben
besproken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Terugkoppeling verhuizing van Bijlmerdrie
Verbetering van de informatievoorziening naar
de ouders
Vernieuwing website
Verbetering zichtbaarheid van de directie
Instemming Jaarverslag, uitvoeringsplan en
financiën
Inspectiebezoek
Leerpleinen
Vakantierooster
Formatie
Subsidie
Schoolgids
Fusie Stichting Bijzonderwijs en Stichting Sirius
Combinatieklas 5, 6, 7 en 8 in het schooljaar
2019/2020

Als nieuwe leden ervaren wij de vergaderingen als
positief en leerzaam. Veel van de actiepunten zijn door
de directie opgepakt. Bijv. vernieuwing van de website,
beter en tijdig communiceren naar de ouders over

Zijn we er dan en zijn alle problemen opgelost ? Nee
natuurlijk niet, we zijn er nog lang niet, maar gelukkig
zien we vooruitgang en dat is voor de MR belangrijker. In
het nieuwe schooljaar zullen we de zichtbaarheid van de
directie op de school opnieuw bespreken, want dit kan
verbeterd worden. Verder moeten we werken aan de
ouderbetrokkenheid. Een Ouderraad is dit schooljaar
helaas niet van de grond gekomen en daar zullen we ook
meer aandacht aan besteden. Ook zien we dat de school
klein blijft qua leerlingaantal, hoe kunnen we met elkaar
de school een boost geven voor meer inschrijvingen van
nieuwe kinderen. We hebben dit jaar al goed gescoord
met het binnenhalen van het predicaat “Goed”. Hier zijn
we trots op! De volgende stap is “Excellentie”. Een
ander punt wat vaker terugkomt is samenvoeging van
Wereldwijs en Bijlmerdrie. Vooralsnog is er hier geen
sprake van maar we blijven dit natuurlijk wel volgen.
Veel ouders hebben te kennen gegeven dat zij een kleine
school prettiger vinden voor hun kinderen en kiezen
daarom voor Bijlmerdrie. Ook de MR deelt deze mening.
Het nieuwe schooljaar biedt ons niet alleen uitdagingen
maar ook nieuwe kansen. Maar voor nu wensen wij jullie
fijne vakantie, geniet ervan en tot eind augustus.

Hartelijk groeten,
MR oudergeleding,
Rabia en Deborah

