3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 1 - 30 augustus 2019
Belangrijke data: (kijk ook op de vernieuwde
website: https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Donderdag 5 september
Vrijdag 20 september

Dinsdag 24 september

Donderdag 26 en vrijdag
27 september *

startgesprekken
Laatste dag inleveren NSA
formulieren
Startgesprekken
Kick off party voor alle
ouders! ( kinderen onder
begeleiding )17.00 – 20.00
Inloop/workshop voor
ouders in alle groepen
8.25-9.00 uur
Studietweedaagse Team:
leerlingen vrij

Start gesprekken en voorbereiden
De intekenlijsten hangen klaar en bijna iedereen heeft al
ingetekend voor de startgesprekken. Tijdens dit gesprek
bespreken we de wederszijdse verwachtingen over de
ontwikkeling van uw kind. U kunt zich voorbereiden met
behulp van het formulier ( bij deze nieuwsbrief) en/of
dat u kunt downloaden van de website bij de kalender.

Kick off party 20 september samen met
Wereldwijs
De Ouderraad van Wereldwijs organiseert elk jaar de
gezellige Kick off van het schooljaar! Alle Bijlmerdrie
ouders zijn ook van harte uitgenodigd.
Kom gezellig borrelen en neem een hapje eten mee!

Welkom
Na een lange zomervakantie zijn we weer van start
gegaan. We wensen iedereen een heel goed schooljaar
toe.
Voor alle ouders, maar speciaal voor de nieuwe ouders…
Heef t u vragen, zijn er onduidelijkheden kom dan naar
het inloop directiespreekuur dat de directie elke
woensdag van 8.30-9.15 heeft op het pand Wereldwijs.

De opbrengst van onze goede doelen actie van ons
zomerfeest voor Ghana en Suriname wordt bekend
gemaakt.
Meer info volgt.
De Kick off is vanaf 17.00.
Kinderen zijn natuurlijk
welkom maar alleen onder
begeleiding.

De nieuwe schoolgids laat nog even
op zich wachten.

Gezonde school – Jump in hoe was het
ook alweer?
NSA inschrijven
Deze week heeft uw kind ( vanaf groep 2) een
inschrijfformulier voor de Naschoolse activiteiten
gekregen.
U kunt het formulier inleveren tot uiterlijk woensdag 4
september bij de leerkracht of bij juf Helen of juf Karin.

Eind vorig jaar hebben we ons Jump-in certificaat
ontvangen. Daar zijn we super blij mee. Hierbij horen
ook afspraken en verantwoordelijkheden. Deze
afspraken hebben we om een gezonde leeromgeving van
de leerlingen te creëren. Naast dat de kinderen veel
bewegen, hebben we ook een traktatie- en lunchbeleid.
Voor leuke ideeën voor gezonde traktaties heeft de juf of
meester een inspiratieboekje ( traktatiewaaier). Dit
boekje mag je twee weken voor je verjaardag mee naar
huis nemen. Ook herinneren we u er graag dat kinderen

op school alleen water drinken en fruit en het liefst
alleen bruin brood eten.

Project Wonderwel

U kunt meer lezen over Wonderwel op de website

Heel Bijlmerdrie is gestart met het thema Wonderwel.
We worden hierin begeleidt door de makers van
‘Wonderwel”.

http://www.wonderwel.nu/

Wonderwel biedt een leerlijn Wetenschap &
Technologie. Spelenderwijs krijgen leerlingen inzicht in
het bijzondere samenspel tussen natuur en techniek bij
de levering van onze basisvoorzieningen. De leerlijn is
een vrolijke inwijding in duurzaamheid: hoe kregen we
de voorzieningen vroeger voor elkaar, hoe doen we dat
tegenwoordig en hoe gaan we dat in de toekomst doen?
Leerlingen worden uitgenodigd om in dit verhaal met
hoofd, hart en handen mee te doen.

Vreedzame school en groeimindset
Onze groepen zijn meteen aan het begin van het
schooljaar met de lessen uit Blok 1 gestart. Tijdens dit
blok staat het samen werken aan een positief
werkklimaat, centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkrachten en kinderen samen
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed
kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over ”opstekers”en “afbrekers”. Je geeft een
opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld
blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een
“afbreker”. Het is een onaardige, negatieve opmerking
over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een
vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben
voor de mening van anderen. Om de sfeer direct goed
neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee
weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de
andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
De lessen van het eerste blok worden elke dag gegeven
en alle leerkrachten zijn bezig met het maken - samen

met de kinderen- van klassenregels en afspraken hoe we
fijn en goed met elkaar kunnen leren, samenwerken en
ontspannen.

In de week van 14 September organiseer ik met stichting
Hemelsbreed een Kinderkledingbeurs voor de EGK-Buurt.
Het is een handige manier om kinderkleding her te
gebruiken en om voor weinig geld leuke kleding voor het
nieuwe seizoen te kunnen kopen.
De opbrengst komt ten goede van activiteiten in de EGK-

Ook is er aandacht voor het hebben van een
groeimindset. Want proberen, oefenen, doorzetten, niet
opgeven, samenwerken, nadenken, nieuwsgierig zijn en
fouten maken staan centraal bij leren. Immers, fouten
bewijzen dat je probeert en dus iets kan leren en dat je
dus groeit!

Buurt.

In de buurt

Mijn naam is Joke Schouten en ik woon aan de ’SGravendijkdreef in de G-Buurt.

Vakantie-en studiedagen 2019-2020 (zie

Ouderbijdrage en stadspas

ook de website bij kopje school- informatie)

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 2019- 2020
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.

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.

