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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.) 

 
Maandag 12 november .Ouderraad bijeenkomst 

20.00 
.Startweek Schoolfruit 
.Groepen 6 naar Van 
Gogh museum 

Dinsdag 13 en woensdag 
14 november 

Hele school bezoekt 
theatervoorstelling 
“Muziek van Beneden” ( 4 
sterren)  in 
Bijlmerparktheater 

Donderdag 15 november Middag en avond 
oudergesprekken 

Vrijdag 16 november Groep 7/8 naar 
rijksmuseum 

Maandag 19 november  .Middag oudergesprekken 
.Groep 7 en groep 8 naar 
rijksmuseum 
.Workshop Surprise 
maken 

Woensdag 21 november  Inloop/open lessen in alle 
groepen vanaf 8.25-9.15 

Donderdag 22 november Versieravond voor Sint 
19.00 HULP gezocht van 
heel veel ouders! 

Vrijdag 23 november Nieuwsbrief 6 

 

 

 

 

Naar het Bijlmerparktheater! 

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november bezoeken alle 

groepen de geweldige voorstelling “Muziek van 

Beneden” van theatergroep Het houten Huis in het 

Bijlmerparktheater. 

“Voor iedereen die buren heeft” 

Muziek van Beneden is een familievoorstelling vol humor, 
beeldende poëzie en meeslepende livemuziek. 

In een straat ver weg van de natuur wonen mensen en 
andere dieren dicht op elkaar. Ze kennen elkaar en toch 
ook niet. Ze leven langs elkaar heen én zijn samen. 
 
De buurman beneden broedt op een reusachtig ei. Die 
van hiernaast is alle dagen ziek, maar heeft niemand 
nodig. ’s Nachts sluipt er een tijger meisje door de straat. 
De pianoleraar op de hoek heeft geen werk en speelt 
alleen voor zichzelf. En ik, ik ben een konijn. Morgen geef 
ik een feest. Over een straat vol dichte deuren, 
overlopende harten en muziek die door alle muren 
dringt... 

Rondom deze theatervoorstelling is een educatief 

programma gemaakt. 

Afgelopen week waren er twee 

postbodes op bezoek die brieven 

uitdeelden en bezorgden in de 

klas. Je kon aan “je buur” een 

brief schrijven. Nou dat was echt 

een groot succes. Er zijn heel wat 

brieven al verstuurd en 

beantwoord. Ook met de 

kinderen van Bijlmerdrie!! 

Na deze voorstelling krijgen alle 

groepen nog een workshop over vriendschap en goede 

buren zijn. 



Groepen 6 naar het Van Gogh Museum 

Museumles ‘Brief aan Vincent’: 

In 1882 schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo: 

‘Weet ge wel dat in woorden te teekenen ook een kunst 

is…’ Dat we tegenwoordig zoveel over hem weten komt, 

onder andere, doordat hij een fanatiek briefschrijver 

was. In de museumles in het Van Gogh Museum wordt 

het kijken naar de beroemde schilderijen gekoppeld aan 

een belangrijke bron van informatie: de vele honderden 

bewaard gebleven brieven van Vincent van Gogh. 

In het eerste deel van de Van Gogh Museumles nemen 

de museumdocenten uw leerlingen mee voor een 

actieve rondleiding langs de schilderijen van Vincent van 

Gogh. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het 

niveau van de groep. Onderwerpen die aan bod kunnen 

komen zijn schildertechniek, kleurgebruik, thematiek, 

verschillen en overeenkomsten, compositie, licht, 

materiaal en smaak. Kijken naar en praten over kunst 

staan daarbij centraal. Daarnaast wordt gesproken over 

de belangrijkste bron van informatie over Vincent van 

Gogh: de kunstenaar zelf. Waarom schreef hij zijn broer 

bijvoorbeeld hem zo snel mogelijk verf te sturen? 

Waarom stuurde hij zo veel schetsen mee met zijn 

brieven? En wat vond hij nou eigenlijk zélf van De 

aardappeleters? 

In het tweede deel van de les gaan de leerlingen actief 

aan de slag in het Van Gogh Museum Atelier. Houdt u 

rekening met kleding die eventueel vies kan worden? 

Met pen en Oost-Indische inkt maken de leerlingen 

namelijk hun eigen versie van een ‘Van Gogh-

briefschets’, inclusief enveloppe, postzegels en stempels. 

Na afloop gaat de briefschets mee terug naar school als 

basis voor de verwerkingsles. 

 

 

Groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum 

Museumles ‘Proef de Gouden Eeuw’: 

In het Rijksmuseum komt het dagelijks leven van de 

Gouden Eeuw komt tot leven. Wat deden de mensen 

toen? Welke kleren droegen ze? Wat aten ze? En gingen 

kinderen toen ook al naar school? In het programma 

‘Proef de Gouden Eeuw’ komt het tijdvak ‘regenten en 

vorsten’ uit de geschiedenisboeken dichter bij de 

belevingswereld van de leerlingen. 

Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van 

de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven 

specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van 

Rembrandt, voelen hoe zacht de jurk van Het melkmeisje 

was en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. De 

rondleiding duurt 1,5 uur. 

Kerndoelen: 52, 56. Canonvensters: Rembrandt, De 

Republiek, VOC, De grachtengordel, Michiel de Ruyter 

en Slavernij 

 

 

Terugblik: Koffie 

met….. Surinamereis!  

Juf Marleen en juf Lisa waren 

van 6-14 oktober mee op 

studiereis naar Suriname met Sirius Tracks. Met 18 

andere leerkrachten van Stichting Sirius hebben zij een 

prachtige reis gemaakt en 5 verschillende scholen 

bezocht in Paramaribo, Frederiksdorp en in het 

binnenland, Danpaati. Een ervaring om nooit te 

vergeten!  



Verleden jaar maakten juf Paula, juf Saskia en juf Hanna ( 

nu werkzaam op  Bijlmerdrie voorheen Wereldwijs) 

dezelfde reis naar Suriname. 

In het voorjaar gingen juf Ineke en juf Berber (onze 

coach) naar Ghana. Komend voorjaar zal er weer een 

Siriusreis zijn naar Ghana. 

Op 30 oktober hebben we verteld over onze ervaringen 

en foto’s laten zien. Veel ouders hebben de moeite 

genomen om te komen luisteren en vragen te stellen. 

Dat was heel gezellig en heel erg bedankt voor de 

getoonde belangstelling! 

 

Nieuw thema groep 1/2 

Thema Ziek! 
De groepen 1/2 werken de komende weken rondom het 

thema Ziek zijn. Als u nog spullen heeft die we voor dit 

thema kunnen gebruiken… Graag! U kunt denken aan:  

-          Verband/pleisters 

-          Medicijndoosjes/flesjes 

-          Verkleedkleren voor de dokter 

-          Stethoscoop/bloeddrukmeter  

Houdt u ook de website in de gaten voor de laatste 

nieuwtjes? Hier vindt u onder andere de doelen van het 

thema, welke letters we aanbieden en natuurlijk zullen 

er ook foto’s van de activiteiten in de klas op worden 

gedeeld. 

 

Van onze ouderconsultent 

Beste kleuter- en peuterouders,    

De decembermaand komt er weer aan, vol met 

gezelligheid en feestelijkheden. Een tijd waarin ook veel 

kadootjes gegeven worden.  

Op maandag 26 november organiseer ik tijdens het 

thema FEEST de ouderbijeenkomst 

 “Speel je mee?”. Tijdens deze bijeenkomst leer je waar 

de kinderen mee bezig zijn in de klas. We gaan ook op 

onderzoek uit wat er zo belangrijk is aan spelen en wat 

voor speeltype jouw kind nou eigenlijk is?  

Wanneer:  Maandag 26 november  

Waar:   de ouderkamer van Wereldwijs 

Hoe laat: 8.45 – 10.15 

met Wie:  met Femke  

Kom ook!     

  

 

Beste Ouders, 

Binnenkort worden er door de kinderen weer lootjes 

getrokken in de klas. En zal uw zoon of dochter weer aan 

de slag gaan om een mooi surprise te maken. 

Om uitleg te geven over het HOE en WAAROM van het 

surprise maken organiseer ik op maandag 

19 november de workshop “Surprises maken”. 

Wanneer:  maandag 19 november 

Waar:   ouderkamer Wereldwijs 

Hoe laat: 8.45 – 9.45 

met Wie:  Femke 

 

Kom ook!! 

 

 

 

 

 

22 november hulp gevraagd 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van 

Sinterklaas. Om het een geslaagd feest te maken voor de 

kinderen, hebben we de hulp van ouders nodig.  

Daarom zoeken wij ouders die op 22 november tussen 

19.00 en 21.00 uur kunnen  helpen met het versieren 

van de school en het inpakken. 

Je hulp is meer dan welkom, dus zet deze datum in je 

agenda en schrijf je in op de inschrijflijsten die bij de klas 

hangen.  

Alvast bedankt, namens de school en de ouderraad! 
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Het leerorkest is weer gestart! 

Afgelopen donderdag zijn de leerorkest lessen van groep 

5 t/m groep 8 weer gestart. Dit maal kunnen de 

muziekdocenten ook gebruik maken van ruimtes in 

Bijlmerdrie en dat is super fijn! Want zoals u weet was 

het best wel “proppen” in de school. In elk hoekje was er 

les maar dat is nu met twee gebouwen een stuk 

comfortabeler. 

We heten alle muziekdocenten weer van harte welkom 

en hopen op een geweldig muziekjaar.  

Twee koren 

Afgelopen vrijdag is juf Sarah gestart met twee koren. 

Dit kinderen die zich hebben opgegeven uit jaarlaag 5 en 

6  van Wereldwijs en Bijlmerdrie krijgen drie kwartier 

koorles en kunnen naar hartenlust zingen. Wat was er 

veel belangstelling! 

We starten nu met twee koren van elk 30 leerlingen! 

Super dus. 

Kunstklas elke woensdag 

Elke woensdag kunnen vanaf 10.30 -12.00 op vrijwillige 

basis kinderen deelnemen aan de kunstklas (vanaf groep 

5). Juf Francine heeft het nu twee keer uit geprobeerd en 

het gaat heel goed.  

 

Jump in gezonde school - 

traktatiewaaier 

Zoals u weet mogen we de titel Gezonde School dragen. 

Uit onze schoolgids: 

 

 

 

Vanaf volgende week krijgt uw bijna jarige kind een 

traktatiewaaier mee naar huis. Daarin kunt u allerlei 

leuke ideeën zien en lezen voor een gezonde traktatie. 

 

 


