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NIEUWS
Nieuwsbrief 8 – 10 januari 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
13-17 januari
13 januari

Start NSA – na
schoolseActiviteiten blok
2
Start Topuur groepen 5
en 7
Verteltassen maken!

Dinsdag 14 en donderdag
(ook avond) 16 januari
Donderdag 16 januari

Nieuwjaarsconcert OSB
met ons leerorkest.
Oudergesprekken voor
alle ouders- we
verwachten dus iedereen
Inlooplessen en
aansluitend Koffie met…
(9.15-10.00)

Beste wensen
voor 2020

Wilt u de enquête invullen in het Engels of Spaans? Dat
kan! Kom dan even een formulier halen bij de
directie/administratie.
As of today, you can fill in the parent survey. Where you
have four options to assess the question. The ++ (double
plus) stands for satisfied, the - - (double min) stands for
dissatisfied. The + is sufficiently satisfied and the – stands
for a bit dissatisfied.
We hope for a great response! Your opinion is really
important to us. You can see it's a short survey.
The login details can be provided via Parro.
Do you want to complete the survey in English or
Spanish? You can do that! Then come get a form from
the management.
¿Desea completar la encuesta en inglés o español?
¡Puedes hacer eso! Luego, ven a obtener un formulario
de la administración.

We wensen u allemaal
een sprankelend,
geweldig en gezond
2020! Samen weer
een jaar op reis om
wijs te worden!

Ouderenquête
Vanaf vandaag kunt u
de ouderenquête invullen. Waarbij u vier mogelijkheden
hebt om de vraag te beoordelen. De ++ (dubbele plus)
staat voor tevreden, de - - (dubbele min) staat voor
ontevreden. De + is voldoende tevreden en de – staat
voor beetje ontevreden.
We hopen op een grote respons! Uw mening is voor ons
echt belangrijk. U ziet dat het een korte enquête is.
De inloggegevens krijgt u via Parro.

De leerlingen ( groep 6-8) en medewerkers geven ook, in
een aparte enquête, aan hoe tevreden zij zijn over het
onderwijs op Bijlmerdrie.

NSA start activiteiten en Topuur
Volgende week starten de Na schoolse activiteiten van
blok 2. We wensen iedereen weer veel plezier.
Ook start het Topuur voor groep 5 en groep 7.
Elke maandag zijn er activiteiten op het gebied van
Media en Cultuur.
Remix je foto – fotomanipulatie – vloggen en foto expo
staan op het programma.

Nieuwe naam voor onze nieuwe
stichting
Gisteren was het zover. Onze burgemeester heeft tijdens
een groot nieuwjaarsfeest voor al het personeel de
nieuwe naam van onze stichting bekend gemaakt.

Next week, the After-school activities of block 2 will start.
We wish everyone a lot of fun again.
The Topuur for group 5 and group 7 also starts.
Every Monday there are activities in the field of Media
and Culture.
Remix your photo – photo manipulation – vlogging and
photo expo are on the program.

Oudergesprekken 14 en 16 januari
De rapporten zijn inmiddels meegegeven met de
kinderen. We verwachten alle ouders op gesprek op 14
januari en 16 januari ( ook ’s avonds). Sommige
leerkrachten wijken van deze data af. U bent door hen
hierover geïnformeerd.
Tekent u in via de Parro app of de intekenlijsten?
( Sommige ouders hebben dat echt nog niet gedaan!)

De fusie van stichting Sirius en stichting Bijzonderwijs is
per 1 januari nu een feit. We gaan samen verder onder
onze nieuwe naam:

In de vorige nieuwsbrief heeft nog meer info gestaan
over de rapporten en de komende gesprekken.

Yesterday it was time. Our mayor announced the new
name of our foundation during a big New Year's party for
all the staff.
The reports have now been communicated with the
children. We expect all parents to talk on January 14th
and January 16 (also in the evening). Some teachers
deviate from this data. You have been informed by them
about this.
Sign up via the Parro app or the sign lists?
(Some parents really haven't done that yet!)
In the previous newsletter, there has been even more
information about the reports and the upcoming
conversations.

The merger of the Sirius Foundation and stichting
Bijzonderwijs is now a fact as of 1 January. We continue
together under our new name: Zonova

Open lessen donderdag 16 januari en
koffie met…
Komt u weer een kijkje nemen op donderdag 16 januari
van 8.25-9.00? We verheugen ons op uw komst en
vinden het fijn om u te laten zien hoe het onderwijs
wordt gegeven op onze school.
Vanaf 9.00 is er een koffie met…. Over educatief
partnerschap en communicatie. Leest u de nieuwsbrief?
Bekijkt u regelmatig de kalender op de website? Bent u
al vertrouwd met de Parro app? Komt u naar de open
lessen? Hoe zorgt u ervoor dat u uw kind kan
ondersteunen bij het onderwijs zoals dat gegeven wordt
op Bijlmerdrie. Communicatie vanuit de school met u en
andersom is hierin van groot belang. Hoe kan dit nog
beter of anders?
Are you coming to take another look on Thursday 16
January from 8.25-9.00? We look forward to your arrival
and like to show you how education is given at our
school.
From 9.00 there is a coffee with free parking. About
educational partnership and communication. Are you
reading the newsletter? Do you regularly check the
calendar on the website? Are you familiar with the Parro
app yet? Are you coming to the open classes? How do
you ensure that you can support your child in education
as given on Bijlmerdrie. Communication from the school
with you and vice versa is of great importance in this.
How can this be even better or different?

Oefenweb – DOEN!
Bijlmerdrie betaalt voor alle kinderen om een account te
hebben op Oefenweb. Uw kind kan daardoor heel goed
op school en thuis oefenen met de programma’s
Rekentuin, Taalzee en Words &Birds.

Daarnaast kunnen de leerkrachten de juiste oefeningen
klaar zetten naar aanleiding van bijvoorbeeld de
methode toetsen en is er dus maatwerk mogelijk. Wilt u
meer lezen over Oefenweb (rekentuin/taalzee/words en
birds)? Kijk dan op de website van Wereldwijs:
https://www.obs-wereldwijs.nl/oefenwebrekentuintaalzee-en-words-birds/
Ons advies: schaf zelf geen dure oefenprogramma’s aan.
Oefenweb is echt de beste digitale leeromgeving voor
uw kind. Dat is ook de reden dat wij dit betalen.
Bijlmerdrie pays for all children to have an account on
Oefenweb. Your child can therefore practice very well at
school and at home with the programs Rekentuin,
Taalzee and Words &Birds.
Oefenweb is really the best program we make your child
available. Not only is there being rewarded for practicing
(and not the result) but above all this program is really
adaptive. Many programs claim that they are adaptive,
but they're not really. Oefenweb though! This is because
the program was developed by the University of
Amsterdam and the practice substance is therefore really
adapted to the level of your child through an ingenious
calculation system with all kinds of algorithms. In
addition, teachers can prepare the right exercises as a
result of, for example, the method of testing and
therefore tailor-made solutions are possible. Would you
like to read more about OefenWeb
(Rekentuin/Taalzee/words and birds)? Please check the
website of Wereldwijs: https://www.obswereldwijs.nl/oefenweb-rekentuintaalzee-en-wordsbirds/
Our advice: don't buy up expensive practice programs
yourself.Oefenweb is really the best digital learning
environment for your child. That is also why we pay for
this.

Verteltassen maken
Maandag 13 januari is er weer een bijeenkomst om te
werken aan het maken van die prachtige verteltassen.
Komt u helpen?

Oefenweb is echt het beste programma dat we uw kind
ter beschikking stellen. Niet alleen wordt er beloond
voor het oefenen ( en niet het resultaat) maar bovenal is
dit programma echt adaptief. Veel programma’s claimen
dat zij adaptief zijn maar dat is niet echt zo. Oefenweb
wel! Dit komt omdat het programma is ontwikkeld door
de Universiteit van Amsterdam en de oefenstof wordt
dus echt aangepast aan het niveau van uw kind middels
een ingenieus berekensysteem met allerlei algoritmes.

Ouderkamer Wereldwijs

Staking 30 en 31 januari
De stakingsbereidheid is groot en Wereldwijs en
Bijlmerdrie zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
gesloten.
The willingness to strike is great and Wereldwijs and
Bijlmerdrie are closed on Thursday 30 and Friday 31
January
Monday 13 January there is another meeting to work on
making those beautiful story axes.
Are you coming to help?
Parent Room Wereldwijs

Ouderraad Wereldwijs bedankt!
Om ons hele team ( het team van Bijlmerdrie en
Wereldwijs is 1 team) dus alle medewerkers, een hart
onder de riem te steken heeft de Ouderraad van
Wereldwijs ons allemaal een bol.com cadeaukaart
gegeven. Wat een geweldig gebaar en ontzettend lief.
Wij willen de Ouderraad van Wereldwijs hiervoor
bedanken.
To put our entire team (the team of Bijlmerdrie and
Wereldwijs is 1 team) so all the employees, a heart under
the belt, the Parent Council of Wereldwijs has given us all
a bol.com gift card. What a great gesture and incredibly
sweet.
We would like to thank the Parent Council of Wereldwijs
for this.

