Jaargang 9, nummer 1

Even bijpraten:
De herfstvakantie zit erop en wij zijn begonnen aan onze 2de periode. Vanaf maandag 29 oktober begroeten wij een
nieuwe leerling in groep 6/7. Zij komt donderdag 25 oktober kennismaken.
St. Maartensoptocht
Helaas gaat de St. Maartensoptocht dit jaar niet door. Er is een vrijwilligerstekort waardoor er is besloten de tocht
niet door te laten gaan.

Onze nieuwe website is in de lucht!
https://www.bijenveld.com/
We horen graag wat u van onze nieuwe website vindt en welke informatie u nog mist. Reacties kunt u
doorgeven via directie@bijenveld.com

Op ’t Bijenveld maken wij in de ochtend gebruik van een inlooptijd.
Leerkrachten zijn in de klas aanwezig. Onze inlooptijd is van 08.15 uur tot 08.25
uur Daarna moeten alle leerlingen in de klas zijn, zodat om 08.30 uur de lessen
kunnen starten.
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Team in beweging.
Op 8 en 9 oktober hebben wij onze wegwijzers en doelen voor het komende schooljaar afgesproken en voor een
deel uitgewerkt. Ons uitgangspunt hierbij is: kwalitatief en effectief goed onderwijs voor onze leerlingen. Waarbij
wij kritisch kijken naar ons aanbod, werkwijze en opbrengsten in relatie tot onze schoolvisie.
De komende periode hebben wij ruimte om voor de leerlingen in leerjaar 4 op de vrije woensdagen van groep 1/2
juf Denisa als extra leerkracht met de leerlingen van groep 4 in te zetten. Dit geeft ruimte om extra instructie
momenten in te roosteren. De vaste leerkrachten van groep 3/4 en 4/5 blijven in de groep voor leerjaar 3 en 5.
In de komende periode gaan we de leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8 invullen

Op ’t Bijenveld hebben dit jaar 40 kinderen meegedaan aan de
voorleeswedstrijd. Tijdens de finale op onze school hebben we
op donderdagmiddag 11 oktober mogen luisteren naar de
spannende, leuke, mooie en grappige verhalen van Isabel,
Lucas, Sam, Merijn, Isa P. Esmee en Pleun. De jury heeft hard
nagedacht en vergeleken; alle verhalen waren mooi en alle
kinderen lazen ook zo goed voor! Toch zijn er dit jaar ook weer 2 winnaars gekozen: de winnaar van groep 4 t/m 6
werd Merijn Smits en de winnaar van groep 7 en 8 werd Pleun Hendriks. Pleun zal ook gaan deelnemen aan de
lokale vervolgronde in februari/maart 2019.

De Kinderboekenweek werd geopend op woensdag 3 oktober met het mooie lied ‘Kom erbij’ van
Kinderen voor Kinderen. Een mooi versierde vriendschapspoort stond klaar om doorheen te
wandelen met je beste, liefste vriendje(s) of vriendinnetje(s).
Elke groep heeft een nieuw (voor)leesboek gekregen over het thema – Vriendschap - van de
Kinderboekenweek 2018. Op een groot hart dat bij elke groep is opgehangen, hebben de kinderen
bijgehouden welke positieve dingen ze allemaal doen voor elkaar en/of welke complimentjes ze
elkaar geven.
De hele week is er gewerkt, gespeeld en gelezen met en over het thema.
De groepen 1 / 2 en groep 3 zijn op donderdagmiddag 11 oktober als afsluiting naar een
vertelvoorstelling geweest: Beer en de honingboom. Met behulp van onderstaande links kunt u een
kijkje nemen:
https://www.youtube.com/watch?v=7V4owNV96wI
https://www.youtube.com/watch?v=TYV5lCAaziI
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Uitwisseling Christophorus Schule uit Kranenburg.
Op donderdag 8 november vindt op ’t Bijenveld een uitwisseling met de Christophorus Schule uit Kranenburg
plaats. Alle leerlingen van groep 6/7 en de leerlingen van groep 7 uit groep 7/8 nemen hieraan deel.
Op 8 november om 9 uur ontvangen we 40 leerlingen. Een deel daarvan zijn Duitse leerlingen, het andere deel zijn
Nederlandse leerlingen die in Duitsland op school zitten. Er volgt een rondleiding door de school en de leerlingen
van ’t Bijenveld presenteren hun product dat zij gemaakt hebben met Jeelo.
Vervolgens spelen we gezamenlijk buiten en volgt er een activiteit waarin wij een vriendschapsproduct gaan
maken van Paracord. Als afsluiting eten we iets Hollands. Om 12.00u is het einde van het Nederlandse deel van de
uitwisseling.
In de periode februari-april volgt het Duitse gedeelte van de uitwisseling en bezoekt ’t Bijenveld de Christophorus
Schule in Kranenburg.
Daarover later meer!
Met vriendelijke groet,
Carmen, Delian en Sandor

Leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs
Onze collega leerkracht Cathelijne uit groep 4/5 volgt de leergang vakbekwaam
bewegingsonderwijs. Vanuit deze leergang zal zij de komende tijd de toestellessen in
verschillende groepen overnemen om haar stage lessen vorm te geven.

Gezonde school en subsidie EU schoolfruit en groente programma
Wij hebben ons ingeschreven voor het EU schoolfruit en wij zijn uitgekozen.
Daarom ontvangen wij gedurende 20 weken 3 stuks groente en fruit per week. Het
doel is om gezonde voeding een structurele plek op onze school te geven en
leerlingen meer kennis bij te brengen over groente en fruit. Passend bij onze Jeelo en
'Gezonde School' visie. 'Over de organisatie en het verloop van dit project, ontvangt u
voor de start van het project nog verdere informatie.'
Meer info leest u hier: https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/nieuws/20-wekengratis-groente-en-fruit-op-school/
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Wij stellen graag aan u voor:
De Leerlingenraad 2018-2019 van ‘t Bijenveld

Isa – Tijn – Sepp - Sasan
Loup - Thijmen - Cécile - Anne - Mara

OP naar het VO! 15 november themaonderzoek inspectie
Het onderzoek ‘OP naar het VO!’ wordt uitgevoerd in het kader van regulier toezicht door de inspectie en voldoet
ook aan de systematiek van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te
bezoeken. De achtergrond van dit bezoek is dat de inspectie ziet dat in Nederland verschillen in onderwijskansen
tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders toegenomen zijn en nog voortduren.
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment als het gaat om het
bieden van gelijke kansen. Tijdens dit schoolbezoek gaat de inspectie met ons in gesprek over de wijze waarop
basisschooladviezen tot stand komen en over de overgang naar het VO. Na afloop van dit schoolbezoek publiceren
zij op internet dat de school bezocht is en welke onderwerpen besproken zijn, zonder verder oordeel.

4

Wat is de SCOL?
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale
veiligheid. Met de SCOL-scores brengen wij de sociale competentie, het
welbevinden en de beleving van sociale veiligheid van uw leerlingen
systematisch in kaart. Wij gebruiken SCOL omdat wij:
•
•
•
•

de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig willen aanpakken;
met de uitkomsten van de SCOL-scores ons onderwijs inhoudelijk vorm geven;
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor komen;
het welbevinden en de sociale veiligheid van onze leerlingen willen monitoren..

Wat is de LeerlingSCOL
De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). De LeerlingSCOL is
ontwikkeld, omdat het van belang is te weten hoe leerlingen zelf denken over hun sociale competentie en zelf aan
kunnen geven hoe (veilig) zij zich voelen. Zo kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken
worden met het resultaten van de LeerlingSCOL. De Leerkrachten zijn enthousiast en betrokken.

Methode Goed Gedaan!
De sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen onze school wordt
vormgegeven met de methode Goed Gedaan! Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je
als je boos bent? Wie zijn ‘vrienden’ op het internet? Om respectvol met zichzelf en
anderen om te kunnen gaan, moeten kinderen een breed scala aan sociaalemotionele competenties ontwikkelen. Dit leren ze vooral door ‘nadoen’ en
‘uitproberen.’
De methode Goed Gedaan! Geeft scholen de mogelijkheid om kinderen schoolbreed en gedurende acht jaar- op een duidelijk en positieve manier uitleg en
feedback te geven over gevoelens, gedrag en omgaan met elkaar.
Goed Gedaan! Geeft kinderen meer inzicht en grip op hun eigen emoties en gedrag.
Het leert hen dat sociaal vaardig gedrag niet alleen netjes naar anderen is, maar
vooral ook heel handig en fijn voor jezelf! Hierbij wordt uitgegaan van de wereld
waarin kinderen van nu opgroeien; een wereld vol prikkels en keuzemogelijkheden, waarin media en moderne
communicatiemiddelen een grote rol spelen.
Daarnaast hebben we op ’t Bijenveld natuurlijk ook nog onze schoolregels die daarbij aansluiten en het
onderwijsprotocol tegen pesten. Deze kunt u nalezen op onze website. Wilt u meer informatie over de methode
goed gedaan!? Dan kunt hierover op school natuurlijk meer informatie krijgen.

Sjors Sportief
De Sjorsboekjes zijn de afgelopen weken mee naar huis gegeven! Hierin vindt u leuke
kennismakingsactiviteiten van diverse sportaanbieders uit de gemeente! Uw kind kan aan deze
activiteiten deelnemen. Vaak zijn deze gratis en zonder direct lid te hoeven worden.
Bewaar het boekje
Kinderen bewaren deze zorgvuldig samengestelde gids een heel schooljaar lang en kunnen zich
gedurende het hele schooljaar digitaal via de website http://www.sjorssportief.nl inschrijven.
Het is belangrijk dat er altijd via de website wordt ingeschreven, zodat de aanbieders precies weten
wie er komt. Schrijf de data dus altijd direct in de agenda, zodat het niet vergeten wordt: de
aanbieders houden nu eenmaal rekening met de komst van de inschrijvers.
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert
hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is
ook goed voor het zelfvertrouwen.
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend van vriendjes. Andere
kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen. En weer andere kinderen vinden het moeilijk
om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen je kind te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar
vriendschap laat zich niet dwingen.
De betekenis van vriendschap
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een duidelijke voorkeur en
weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de vriendschap is dat het kind iemand aardig
vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent
vriendschap vaak al heel wat meer. Een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die
altijd voor je opkomt.
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en Opvoeden.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van
kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling
en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel van je kind.
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze (te) groot worden!!
Bellen of mailen voor een afspraak is fijn
Mijn spreekuur op school is op donderdag 11 okt. van 13.00u-14.00u
daarna op 8 november.
Ik ben in de lerarenkamer.

Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T 088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u)/06-10069335
E mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen di,woe en donderdag
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