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NIEUWS
Nieuwsbrief 15 –26 juni 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Woensdag 1 juli

Donderdag 2 juli

Vrijdag 3 juli 12.00

Wenuurtje in de nieuwe
groep
Uitreiken leesboek voor
de vakantie
Afscheidsavond groep 8

Vakantie begint om 12.00

Wat een schooljaar!

predicted that schools would have to provide
education remotely and that as a parent you had to
be 'teachers'. That we have never washed so many
hands with children and that we could not go on a
school trip (luckily we do that right in on August
21st with the new group).
But what has a lot been learned with and from each
other and what have we felt together.
A very special period that we will all not soon
forget. However, we hope with all our hearts that
we will not go through this again. But yes, no one
can guarantee that anymore.
In any case, we wish you and the children as a team
a wonderful summer!

Volgende week is de laatste week van ons
schooljaar. En wat was het een bijzonder jaar. Wie
had nu ooit kunnen voorspellen dat de scholen
onderwijs op afstand moesten gaan verzorgen en
dat u als ouder ‘leerkracht’ moest zijn. Dat we nog
nooit zoveel handen hebben gewassen met
kinderen en dat we niet op schoolreisje konden (
gelukkig doen we dat meteen in op 21 augustus
met de nieuwe groep).

Lezen, lezen en nog eens lezen

Maar wat is er ook veel geleerd met en van elkaar
en wat hebben we een saamhorigheid gevoeld.

Uw kind krijgt van school een mooi leesboek
cadeau!

Een hele bijzondere periode die we allemaal niet
snel zullen vergeten. Wel hopen we met ons heel
ons hart dat we dit niet nog een keer mee gaan
maken. Maar ja daar kan niemand nog garanties
voor geven.

Lees het samen. Praat erover en geniet samen!

In ieder geval wensen wij u en de kinderen als team
een heerlijke zomer toe!
What a school year!
Next week is the last week of our school year. And
what a special year it's been. Who could have

We hopen dat u tijdens de zomervakantie blijft
stimuleren dat uw kind leest en blijft lezen!
We weten echt uit onderzoek dat als dat niet
gebeurt een aantal weken, dat er een enorme
terugval is en daardoor een moeizame start van het
schooljaar.

Na de zomervakantie is er een prijsvraag over het
boek. Degene met de beste antwoorden krijgt een
prijs!
Doet u mee samen met uw kind?
Read, read and read again
We hope that during the summer holidays you will
continue to encourage your child to read and keep
reading!

We really know from research that if that doesn't
happen for a number of weeks there is a huge
downturn and therefore a difficult start to the
school year.

(U had natuurlijk ook al een kijkje kunnen nemen
tijdens de open lessen die we tot Corona
maandelijks hebben gegeven).
Bij juf Eva komt juf Linda haar LIO schap lopen (
leraar in opleiding stage). Zij is er nu ook al en dat
bevalt goed. Volgend jaar gaat zij helemaal
zelfstandig les geven. Bij juf Eva in de groep zullen
ook Wereldwijs kleuters in gaan stromen zodat het
snel een volwaardige groep 1/2 gaat worden waar
samen geleerd kan worden.

Your child will receive a nice reading book from
school!
Read it together. Talk about it and enjoy together!
After the summer holidays there is a competition
about the book. The one with the best answers gets
a prize!
Are you joining your child?
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Welke juf of meester?
In de Parro app is het al gecommuniceerd maar ook
Gr 3/4
nog even in de nieuwsbrief. Juf Josie gaat ons
verlaten en dat vinden we ontzettend jammer
Gr
natuurlijk.
5/6/7/8
Juf Hanna wil graag groep 3/4 doen en daarom gaat
zij groep 5/6/7/8 verlaten. Sommige leerlingen
heeft zij al drie of vier jaar in de groep en het is
goed voor de ontwikkeling van kinderen dat zij van
meerdere juffen of meesters les krijgen. Een ieder
heeft immers zijn eigen aanpak en interactie met
een kind. We zijn heel blij dat juf Ellen weer graag
terugkomt naar Bijlmerdrie. Zij heeft veel geleerd
op Wereldwijs twee jaar lang en heeft reuze veel
zin in groep 5/6/7/8. We hopen dat u haar alle
vertrouwen geeft! Zoals al gemeld krijgt juf Ellen de
eerste tijd nog extra ondersteuning door juf Rita en
meester Egon.
Groep 5/6/7/8 werkt in een leerplein waar kleine
groepjes kinderen instructie krijgen en begeleid
worden. Er zijn dus veel handen beschikbaar om de
beste zorg te bieden aan uw kinderen.
Aan het begin van het schooljaar bij de
startgesprekken en informatieavond ( indien
wenselijk) kunt u veel meer horen over het werken
en leren in een leerplein in groep 5/6/7/8.

Which teacher?
In the Parro app has already been communicated
but today also in the newsletter. Miss Josie is
leaving us and we are very sorry about that, of
course.
Miss Hanna would like to do group 3/4 and that’s
why she will leave group 5/6/7/8. Some pupils have
been in the group for three orfour years and it is
good for the development of children that they are
taught by several teachers. After all, everyone has
their own approach and interaction with a child. We
are very happy that Miss Ellen would like to come
back to Bijlmerdrie. She has learned a lot on
Wereldwijs for two years and is very excited to do
group 5/6/7/8. We hope you give her all the
confidence!
As already reported, Miss Ellen receives extra
support from Teacher Rita and Teacher Egon for
the first time.

Group 5/6/7/8 works in a unit where small groups
of children are instructed and supervised. So there
are many hands available to provide the best care
for your children.
At the beginning of the school year at the start of
the talks and information evening (if desired) you
can hear much more about working and learning in
a unit in group 5/6/7/8.
(Of course, you could have taken a look during the
open lessons we gave monthly).
With Miss Eva, Miss Linda comes to run her LIO
(teacher in training internship). She's already in the
school at Tuesday. Next year she will be teaching
completely independently. In the group of Miss Eva
Wereldwijs toddlers will also be pouring in so that it
will quickly become a full group 1/2 where they can
learn together.

Tevredenheid leerlingen
In het voorjaar hebben wij de tevredenheid
gemeten van onze leerlingen groep 6-8. Maar we
zijn helemaal vergeten dit mooie resultaat met u te
delen! Bij deze:
De leerlingen geven een mooie 8,1

Alle studiedagen en vakanties op een rij
voor komend schooljaar
Studietweedaagse

Van
24-09-2020

Herfstvakantie

12-10-2020

Studiedag
Vrijdag 18 december
12.00 uur
Kerstvakantie

16-11-2020
om 12.00
uur uit
21-12-2020

Voorjaarsvakantie –
twee weken
Studiedag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie – twee
weken
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Vrijdag 9 juli 12.00
uur
Zomervakantie

22-02-2021
19-03-2021
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24-05-2021
23-06-2021
Om 12.00
uur uit
12-07-2021

Over de sfeer in de groep en op school geven zij
gemiddeld een 6.7 en over de lessen op school
geven zij een 9,2

Tot en met
25-092020
16-102020

01-012021
05-032021

14-052021

20-082021

Student satisfaction
In the spring we measured the satisfaction of our
pupils group 6-8. But we completely forgot to share
this beautiful result with you! With this:
The pupils give a nice 8.1
On the atmosphere in the group and at school they
give an average of 6.7 and about the lessons at
school they give a 9.2

Bijles? In principe NIET DOEN
Helaas krijgen wij steeds meer berichten dat
kinderen naar bijles worden gestuurd met vaak
hoge uurprijzen.
Wij vinden dit een kwalijke ontwikkeling.
Er is geen enkel contact met deze bijlesinstituten en
de methodes die gehanteerd worden sluiten vaak
niet aan bij hoe uw kinderen de leerstof op school
leren. U krijgt gratis van school ( wij betalen daar
veel geld voor) een oefenaccount van Oefenweb.
Dit vinden wij de beste oefensoftware voor uw

kind. Er is al veel over geschreven in diverse
nieuwsbrieven en ik hoop dat u ons professionele
advies ter harte neemt. Ook extra oefenen met
Nieuwsbegrip en ander tips van de juf/meester is
natuurlijk prima.
Maar alstublieft stuur uw kinderen niet naar dure
bijles juffen/meesters die niet geaccrediteerd zijn (
iedereen kan zich bijlesjuf noemen…) Werk er niet
aan mee!
Wij horen vervolgens ook dat de citotoetsboekjes
illegaal ( want dat is het) worden aangeboden en de
toets uit het hoofd wordt geleerd. Sorry, maar waar
zijn we dan nog mee bezig? Heeft dit te maken met
leren, met onderzoek doen, met groeien ten
opzichte van jezelf? Wij, als professionals, gruwen
hiervan en vinden dit zeer maar dan ook zeer
kwalijk.
Als uw zorgen heeft over de ontwikkeling van uw
kind, neem dan contact met de leerkracht op. Die
kan u het beste adviseren. Elke persoon die niet
met ons wil samenwerken moet u als verdacht
beschouwen. Dit is namelijk niet in het belang van
uw kind. Pas als we gezamenlijk om het kind heen
gaan staan is ondersteuning effectief.
Tutoring? Basically DON'T DO
Unfortunately, we are getting more and more
reports that children are being sent to tutoring with
often high hourly rates.
We think this is a bad development.
There is no contact with these tutoring institutes
and the methods used often do not match how your
children learn the subject in school. You get a
practice account from OefenWeb for free from
school (we pay a lot of money for that). We think
this is the best exercise software for your child.
Much has been written about in various newsletters
and I hope you will take our professional advice to
heart. Also extra practice with Niuewsbegrip and
other tips from the teacher is of course fine.
But please don't send your children to expensive
tutors/masters who are not accredited (anyone can
call themselves tutors...) Don't work on it!

We also hear that the cito test books are illegally
offered (because that is it) and the test is
mesmerised. I'm sorry, but what are we doing?
Does this have to do with learning, doing research,
growing relative to yourself? We, as professionals,
are snarling at this and find this very resentful.
If you have any concerns about your child's
development, please contact the teacher, who is
best advised. Any person who doesn't want to work
with us should consider you suspicious. This is not in
your child's best interests. Only when we stand
together around the child is support effective.

Midzomermokum

Wat ik u van harte wil aanbevelen voor de
zomervakantie is de volgende informatie van de
gemeente Amsterdam.

En dan ook nog dit mooie aanbod voor groep 4-8
kinderen zonder zwemdiploma

