3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 2- 13 september 2019
Belangrijke data: (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
20 september
24 september
26 september
27 september
1 oktober

Kick off – zie uitnodiging
Inlooplessen alle groepen
Studie tweedaagseleerlingen vrij
Studie tweedaagseleerlingen vrij
Voorlichtingsavond
kernprocedure groep 7 en
groep 8 (locatie
Wereldwijs)

Uitslag prijsvraag zomerlezen wordt
maandag bekend gemaakt
In elke groep wordt aanstaande maandag een winnaar
bekend gemaakt. Deze leerling krijgt een mooi cadeau.
We hopen dat u het waardeert dat uw kind een boek
cadeau heeft gekregen en dat u de moeite neemt om
samen met uw kind het boek te lezen of voor te lezen of
door uw kind te worden voorgelezen!

Nog niet gedaan? Het is
nog steeds de moeite
waard!

Results summer competition will be announced on
Monday
A winner will be announced in each group next Monday.
This student will receive a nice gift. We hope that you
appreciate that your child has received a book as a gift
and that you take the effort to read it together with your
child or to be read by your child!
Not yet done? It is still worth it!

De Ouderraad van Wereldwijs nodigt
Bijlmerdrie van harte uit!

Aanvraag voor het jeugdsportfonds
mogen vanaf nu rechtstreeks
U kunt voortaan zelf een aanvraag doen bij het
jeugdsportfonds.

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de
contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen
waar te weinig geld is om te sporten.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterda
m-sport/
“We zijn blij om mee te delen dat jullie vanaf
vandaag alle ouders die zelf in staat zijn om een
aanvraag voor hun kinderen te doen, kunnen verwijzen
naar: www.stichtingsina.nl “
From now on you can apply yourself at the youth sports
fund.
The Jeugdfonds Sport Amsterdam pays the contribution
for children and young people from families where there
is not enough money to do sports.

Parro app voor ouders – start pilot
Een aantal groepen gaan de Parro app uitproberen op
Wereldwijs en Bijlmerdrie. U krijgt dat te horen van de
leerkracht. De proef duurt tot eind oktober. Daarna
evalueren we en gaan we misschien wel allemaal Parro
gebruiken. Hieronder meer info over Parro.
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij gaan een pilot starten op school met Parro! Doe je
met ons mee? Binnenkort ontvang je van mij ( de
leerkracht) een e-mail zodat jij ook Parro kan gebruiken.
Deze app geeft ons veel voordelen.
Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij makkelijk om jou op
de hoogte te houden. Mijn berichten
komen direct aan én kun je - in
tegenstelling tot briefjes - niet
kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het
schoolreisje heel eenvoudig de leukste
foto’s met je delen. Geniet mee met de
leukste avonturen van je kind.

Open lessen op 24 september
De eerste open les van dit schooljaar is op dinsdag 24
september van 8.25-9.00 uur.
We verheugen ons op uw komst en willen graag laten
zien hoe het onderwijs op Bijlmerdrie er uit ziet. Wees
welkom!

Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om
met jou (privé) en met alle andere ouders
te communiceren. Wij kunnen via Parro
direct contact hebben.

( de kinderen verheugen zich ook op uw komst!)

De volgende open lessen zijn op :
24 november
16 januari
11 maart

Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze
eigen schoolomgeving. Via Parro kun je
aangeven waar foto’s van jouw kind
gedeeld mogen worden.

3 april

Wil je meer weten? Lees dan verder op
www.parro.com/ouders.

26 mei

Zoek op ‘Parro’ in:

The first open lesson of this school year is on Tuesday 24
September from 8.25-9.00 a.m.
We look forward to seeing you and would like to show
what education at Bijlmerdrie looks like. Be welcome!
(the children are also looking forward to seeing you!)

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com

A number of groups are going to try out the Parro app at
Wereldwijs and Bijlmerdrie. You will hear that from the
teacher. The test lasts until the end of October. Then we
evaluate and maybe we will all use Parro. Below more
info about Parro.

that we are a community school ( Brede School)that can
also offer the range of activities
during school hours. That is because we extend the
teaching time every day by five minutes and therefore
provide a number of hours of different activities. Good
for the broad talent development!

Dear Parents/Guardians,
We are going to start a pilot at school with Parro! Will
you join us? Soon you will receive an email from me (the
teacher) so that you can also use Parro. This app gives us
many benefits.

Op verkenning…..

Always up to date
It will be easy for me to keep you informed. My messages
arrive immediately and you - unlike notes - cannot get
lost!
View the best moments of your child
I can (for example) easily share the nicest photos with
you during the school trip. Enjoy the best adventures of
your child.
Direct contact with our school
This gives me one place to communicate with you
(privately) and with all other parents. We can have direct
contact via Parro.
Safe & private
Photos are securely shared within our own school
environment. Via Parro you can indicate where photos of
your child can be shared.
Do you want to know more? Then read on at
www.parro.com/ouders

Start Topuur onderbouw volgende
week
Volgende week start voor groep 1/2 Topuur. De
leerlingen krijgen 6 weken lang toneel lessen en gaan
straks ook naar een echt voorstelling!
Topuur wordt mogelijk gemaakt doordat wij een brede
school zijn die het aanbod ook onder schooltijd kan
aanbieden. Dat komt omdat wij de onderwijstijd
verlengen elke dag met vijf minuten en daardoor een
aantal uren ander aanbod verzorgen. Goed voor de
brede talentenontwikkeling!
Next week starts for group 1/2 Topuur. The students
receive theater lessons for 6 weeks and will later also
attend a real show! Topuur is made possible by the fact

Als de groep van juf Hanna gymen is, kun je natuurlijk
wel even uitproberen hoe dat is in een andere groep.
Exploring….
When the group of teacher Hanna is gymen, you can of
course try it out in another group.

Samen met meester Frank het plein
mooi vegen Sweep the square with teacher Frank

