drankje te drinken. Heeft u nog wat over van het koken?

3 bijtjes
Neem gezellig mee.

NIEUWS
Nieuwsbrief 7 – 13 december 2019
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
19 december
20 december
21 december t/m 5
januari 2019
Dinsdag 7 januari
Dinsdag en donderdag 14
en 16 januari
Donderdag 16 januari

kinderdiner
12.00 einde school
Kerstvakantie
Rapporten mee
Oudergesprekken voor
alle ouders- we
verwachten dus iedereen
Inlooplessen en
aansluitend Koffie met…
(9.15-10.00)

Alles over
kerst
Kerststukjes 16, 17 en
18 dec
De kerststukjes worden door alle
groepen gemaakt op maandag, dinsdag
en woensdag (16, 17 en 18 dec.) . Voor
takken, oase en bakjes wordt gezorgd (OR).
Wilt u zelf aan uw kind enkele versiersels en
een kaars mee geven? Alvast bedankt!
De ouders die komen helpen (super!) ondersteunen de
groep kinderen die aan de beurt is op het betreffende
tijdstip (dat kan dus ook een andere klas zijn).
Het kerstdiner
Het kerstdiner is op donderdag 19 december van 17.30
tot 18.30 uur. Tussen 17.00 en 17.15 uur kunnen de
ouders het eten naar de klas brengen, de leerkracht is
dan in de klas aanwezig. De kinderen worden om 18.30
uur door hun ouders in de klassen opgehaald.
Alle kinderen nemen hun eigen bord, bestek, beker en
soepkom mee. Hier moet een naam op staan en in een
stevige plastic tas zitten.
In de hal gezellig samenzijn
U bent tijdens het kerstdiner van de kinderen van harte
welkom in de grote hal om gezellig samen te zijn en een

Het Kerstkoor
Dit jaar bestaat het kerstkoor uit leerlingen van de
groepen 5&6. De koren zullen dit jaar in de hallen van de
scholen optreden op donderdag
19 december 2019 van 17.10 u. tot +/-17.25 uur.
Opruimen Kerstversiering
Als u wilt helpen, graag!!
Vrijdag 20 december tussen 12.00-13.00 uur opruimen
van de kerstversiering in hallen van school, door
administratie, de ib-ers, conciërge en iedereen die
ambulant is. Als u wilt helpen, graag!!
Christmas Pieces 16, 17 and 18 Dec
The Christmas pieces are made by all groups on Mondays,
Tuesdays and Wednesdays (16, 17 and 18 Dec.). Branches, oasis
and containers are provided (OR). Do you want to give your
child some decorations and a candle? Thanks in advance!
The parents who come to help (super!) support the group of
children who are in turn at the relevant time (that could also be
another class).
Christmas dinner
The Christmas dinner is on Thursday 19 December from 17.30
to 18.30. Between 17:00 and 17.15 the parents can take the
food to the class, the teacher is present in the classroom. The
children will be picked up by their parents in the classes at 6:30
p.m.
All children bring their own plate, cutlery, cup and soup bowl.
This should have a name on it and sit in a sturdy plastic bag.
In the hall cozy together
Guests are welcome in the large hall at the children's Christmas
dinner to be together and have a drink. Do you have any more
about cooking? Bring me a nice time.
The Christmas Choir
This year the Christmas choir consists of students of groups
5&6. The choirs will perform this year in the halls of the schools
on Thursday
19 December 2019 from 5.10 pm to +/-5.25 pm.
Clean up Christmas decorations
If you want to help, please!!
Friday, December 20, between 12:00-13.00 hours cleaning up
the Christmas decorations in halls of school, by administration,
ib-ers, concierge and anyone who is ambulatory.
If you want to help, please!!

Nieuwe adjunct directeur
Per 1 januari hebben we een nieuwe adjunct-directeur
op Bijlmerdrie en Wereldwijs!
Juf Rita zet vrijwillig haar directie-pet af en gaat zich
alleen nog richten op haar IB taken en blijft dus gewoon
op school. Juf Mira is, na een interne
sollicitatieprocedure bij Sirius en na voordracht van onze
beide MR-en, benoemd tot nieuwe adjunct-directeur.
We bedanken juf Rita voor al haar jaren directielid zijn en
wensen juf Mira heel veel succes met haar nieuwe
functie.

As of 1 January we have a new deputy director on Bijlmerdrie
and Wereldwijs!
Teacher Rita voluntarily puts her management cap off and will
only focus on her IB duties and therefore just stays in school.
Miss Mira was appointed new deputy director after an internal
application procedure at Sirius and after the nomination of both
our MR.
We thank Miss Rita for all her years being a board member and
wish Miss Mira every success with her new position.

Voor kinderen van groep 6,7 of 8
zonder A-diploma
Beste leerling (geachte ouder/ verzorger),
Je zit in groep 6, 7 of groep 8 of op de middelbare school
en je hebt nog geen zwemdiploma. Als je dat
graag zou willen, zijn daar nu mogelijkheden voor!
Gemeente Amsterdam heeft zwemlessen ingekocht
waar je aan mee kunt doen. Hier hoef je niet voor te
betalen. Hieronder zie je hoe je je hiervoor kunt
opgeven. Let op: als je je opgeeft, verwachten we je
elke week op de les!
Zwembaden en tijden
Er zijn lessen in verschillende zwembaden in Amsterdam.
Als je je aanmeldt, vind je in het formulier een overzicht

van de zwembaden en tijden. Je kunt alle zwembaden en
tijden die voor jou mogelijk zijn aankruisen. Je wordt dan
geplaatst op de les waar het eerst plaats is.
In Zuidoost helpt het zwembad met inschrijven; hiervoor
is op dinsdag en donderdag 15.00-15.30 iemand
beschikbaar.
In Noord hebben we het aanbod uitgebreid.
Daarnaast zijn er lessen in West, Nieuwwest, Oost,
Diemen.
Hoe kun je je zelf opgeven?
Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen.
Klik op “Inschrijven” onder het kopje “A-diploma
schoolzwemmen”.
Ga eerst akkoord met de voorwaarden.
Vul daarna al je gegevens in.
Kies dan de lessen waar je naar toe kunt.
Controleer je gegevens goed en klik dan op “verzenden”.
Zodra er plaats is in één van de lessen van je keuze,
ontvang je per mail of post een deelnamebewijs.
Gaat dit lang
duren, dan mailen
we je of je naar
een ander
zwembad kunt of
op een andere
dag/ tijd.
Zorg dus dat het
mailadres klopt!
We nemen verder
alleen via mail contact op.
Met vriendelijke groet,
Heidi Oudejans en Jelte de Vries
Programma schoolzwemmen Gemeente Amsterdam
Dear pupil (honourable parent/carer),
You're in grade 6, 7 or group 8 or in high school and you don't
have a swimming degree yet. If you do that
would like to, are now possibilities for that! Municipality of
Amsterdam has bought swimming lessons
what you can do with. You don't have to pay for this. Below you
can see how to do this
Specify. Please note that when you give up, we expect you to be
in class every week!
Swimming pools and times
There are lessons in several swimming pools in Amsterdam. If
you sign up, you will find an overview of the swimming pools
and times in the form. You can tick all the pools and times that
are possible for you. You will then be placed on the lesson
where it first takes place.
In Southeast, the swimming pool helps with registration; For
this, 15.00-15.30 someone will be available on Tuesdays and
Thursdays.
In Noord we have expanded the offer.
In addition, there are lessons in West, Nieuwwest, Oost,

Diemen.
How can you give up yourself?
Go to www.amsterdam.nl/schoolzwemmen.
Click "Enroll" under the heading "A-diploma school swimming".
First, agree to the terms.
Then fill in all your details.
Then choose the lessons you can go to.
Check your data properly and then click "Send".
Once there is room in one of the lessons of your choice, you will
receive a proof of participation by e-mail or post.
If this takes a long time, we'll email you whether you can go to
another pool or on another day/time.
So make sure the email address is correct! We will only contact
us by e-mail.
Sincerely
Heidi Oudejans and Jelte de Vries
Program school swimming Municipality of Amsterdam

Rapport op 7 januari en
oudergesprekken 14 en 16 januari
De rapporten zijn dit jaar eerder dan u gewend bent ( als
u langer ouder bent op Bijlmerdrie). Dit is een bewuste
keuze van ons. We willen de rapporten voor de Cito
toetsen uit doen, omdat we deze niet als belangrijkste
onderdeel van het rapport willen zien. Groei en
ontwikkeling staan bij ons voorop en niet zozeer het
eindresultaat. We willen het Cito volgsysteem echt
gebruiken om te monitoren of er genoeg ontwikkeling
plaats vindt en aan welke onderdelen we als leerkracht
wellicht nog meer aandacht kunnen geven. (Als blijkt dat
dat nodig is). Het Cito volgsysteem is eigenlijk echt
bedoeld voor de leerkrachten en wordt helaas steeds
meer als eindresultaat/prestatie voor uw kind gebruikt in
het onderwijs. Wij kiezen er bewust voor om niet in deze
trend verder mee te gaan. We zijn niet voor niets samen
met Wereldwijs excellent bevonden op het gebied van
formatief leren: het bewust worden van de ontwikkeling
ten opzichte van jezelf; Wat kan ik al? Wat is mijn
volgende stap? Wat heb ik daarvoor nodig?

tracking system is actually really intended for teachers and
unfortunately is increasingly used as a final result/performance
for your child in education. We consciously choose not to go
further in this trend. We work together with Wereldwijs in the
field of formative learning: becoming aware of the
development towards yourself; What can I do yet? What's my
next step? What do I need for that?
In the parent interviews we want to focus on the development
and growth of your child. The call entry lists will hang with all
groups after the Christmas holidays and/or you will be invited
via the Parro app.

Leerorkest strijkkwartet op weg naar
Biënnale 25 januari
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam
Vijf strijkkwartetten van het Leerorkest openen
het festival! De kinderen en jongeren
presenteren vol trots het resultaat van een jaar
hard werken. Presentatieconcert in de Entreehal
van het Muziekgebouw aan 't IJ om 19.15 uur.
Publiek is van harte welkom! (vrije toegang)
In het Leerorkest maken kinderen deel uit van een
muzikaal avontuur, het kind maakt een brede
ontwikkeling door. De positieve en stimulerende
omgeving van het orkest helpt het kind zich te
ontwikkelen tot wereldburger van de toekomst.
Daarom zijn we ook zo trots op de Leerorkeststrijkkwartetten die deelnemen aan de Strijkkwartet
Biënnale Amsterdam.

In de oudergesprekken willen we de focus houden op de
ontwikkeling en groei van uw kind. De intekenlijsten voor
de gesprekken zullen na de kerstvakantie bij alle groepen
hangen en/of u wordt uitgenodigd via de Parro app.
The reports are earlier this year than you're used to (if you're
longer parent at Bijlmerdrie). This is a conscious choice of ours.
We want to turn off the reports for the Cito tests because we
don't want to see them as the most important part of the
report. Growth and development are paramount to us and not
so much the end result. We really want to use the Cito tracking
system to monitor whether enough development is taking place
and which parts we may be able to pay even more attention as
a teacher. (If it turns out that this is necessary). The Cito

String Quartet Biennale Amsterdam at 25th January
Five string quartets of the Learning Orchestra open the festival!
The children and young people proudly present the result of a
year of hard work. Presentation concert in the Entrance Hall of
the Muziekgebouw aan 't IJ at 19.15. Audienceis welcome! (free
access)
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Information parents

Nieuwjaarsconcert OSB Leerorkest Zuidoost &
Klein Leerorkest - Van Moussorsky tot rappen op
de harp
Een jaarlijkse traditie waarbij twee
Wijktalentorkesten elkaar muzikaal ontmoeten.
Een vrolijke inluiding van het nieuwe jaar! Ouders
en belangstellenden zijn van harte welkom op de
OSB (graag aanmelden).

Present during walk-in mornings:
Monday
Paula
Tuesday
Ineke
Wednesday
Rita
Thursday
Mira
Friday
Daan
read with reservation (depending on staff)

Meer lezen:
https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/categorie/n
ieuwsitems

Administration present on Thursday from 8:15
till 10:00 (other days location Wereldwijs)

Ma. JANUARY 13TH, 2020
New Year's concert OSB Leerorkest Zuidoost & Klein Leerorkest From Moussorsky to rapping on the harp
An annual tradition in which two Wijktalent orchestras meet
musically. A cheerful new year' s inauguration! Parents and
interested parties are welcome to the OSB (please sign up).
Read more:
https://www.leerorkest.nl/nl/nieuws/categorie/nieuwsitems

Bereikbaarheid directie en
administratie

Informatie ouders
Tijdens de inloop in de ochtend aanwezig:
Maandag
Paula
Dinsdag
Ineke
Woensdag
Rita
Donderdag
Mira
Vrijdag
Daan
Bovengenoemde is onder voorbehoud (kan
wisselen i.v.m. personele
bezetting/calamiteiten)

Administratie aanwezig op donderdag van
8:15 tot 10:00 (op overige dagen op locatie
Wereldwijs)
Inloopspreekuur directie op woensdagochtend
van 08:30 tot 09:00 op locatie Wereldwijs

Office walk-in consultation on wednesday
from 08:30 till 09:00 location Wereldwijs
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.
We wensen u fijne feestdagen en een goed 2020!
Namens het hele team Bijlmerdrie
This is the latest newsletter of this calendar year.
We wish you happy holidays and a good 2020!
On behalf of the whole team Bijlmerdrie

