3 bijtjes

NIEUWS
Nieuwsbrief 6 – 22 november 2019
https://bijlmerdrie.nl/kalender/

Tijdens de open les vanochtend heeft juf Eva de verteltas van
Nijntje’s feest geïntroduceerd aan de kinderen en ouders.
Daarna zijn de ouders in groepjes aan de slag gegaan met de
spelletjes uit de verteltas! Heel erg leuk om te zien!

Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
5 december

Aanstaande maandag komt er iemand van de verteltassen om
samen met ouders deze te verbeteren en nieuwe te maken (zie
flyer). Doe mee! Ouderkamer Wereldwijs 8.45

Belangrijke data: : (kijk ook op de website:

6 december

Start verteltassen maken
Pieten op bezoek
Schoen zetten
Sint komt op bezoek
14.00 einde schooldag
Studiedag: leerlingen zijn
vrij

Bigi Yari voor juf Hanna
Juf Hanna werd
gisteren na
schooltijd door
de ouders en
kinderen verrast
met taart en
feest!

Yesterday Mrs.
Hanna was
surprised by
parents and
children with cake
and party after
school!

Omgetoverd!
Heel erg bedankt voor de
hulp gisteravond. De school
is omgetoverd naar een
echte Sintsfeer! Super
bedankt!

During the open lesson this morning, Miss Eva introduced the
story bag of Nijntje's party to the children and parents.
Afterwards the parents started working in groups with the
games from the story bag! Very nice to see!
This Monday someone from the story bags will come to
improve this together with parents and make new ones (see
flyer). Join! Parents' room Wereldwijs 8.45

Sint en de pieten
Volgende week
worden er in elke
groep pepernoten
gebakken.

to your child outside. It is oke to take a look but then look in the
back of the hall. Your child is with the teacher.
Sint and the helpers come to all groups stop at both buildings!
Oh yes we are out at 2 p.m. (and not before).
All pupils are free on December 6 because of a team study day.

Nieuws over de fusie

Op woensdag 27
november mogen
de kinderen hun
schoen op school
zetten. Dus geeft u
een schoen mee?
We zijn blij om te
kunnen vertellen
dat ook dit jaar Sint en zijn pieten ons komen verblijden
met een bezoek op school op 5 december
We ontvangen Sint en de pieten buiten en verzamelen
dus ook buiten. Daar staat aangegeven waar elke groep
gaat staan en dan maar heel hard zingen…
Als Sint is aangekomen gaan de kinderen van groep 1 t/m
4 naar de hal van Wereldwijs waar we Sint verder welkom
heten. Neem dus buiten afscheid van uw kind. U mag best
even meekijken maar dan achterin de hal meekijken. Uw
kind is bij de leerkracht.
Sint en de pieten komen dan vervolgens is alle groepen
even langs op beide panden!
O ja we zijn gewoon om 14.00 uur uit ( en niet eerder).
6 december zijn alle leerlingen vrij in verband met een
studiedag van het team.

Summary:

Next week, pepernoten will be baked in each group.
The children can put their shoes on school on Wednesday 27
November. So are you giving a shoe?
We are happy to be able to say that this year Sint and the
helpers come to rejoice us with a visit to the school on
December 5.
We receive Sint and the helpers outside and therefore also
collect outside. It states where each group will stand and then
sing very loudly ...
When Sint arrives, the children from groups 1 to 4 go to the hall
of Wereldwijs where we further welcome Sint. So say goodbye

We are proud to announce that we will be the first cooperation
board in Amsterdam on 1 January 2020,
where public and special primary schools come under one
administration, with room for them the identity of the different
schools. This is a unique event for Amsterdam.
The director of the new merger organization will be Harry
Dobbelaar, the current director of Bijzonderwijs.
Having both received a positive opinion from the Appointment
Advisory Committee Supervisory Boards and both Joint
Participation Councils with full confidence approved his
appointment.

