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Even bijpraten: 

 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Monique Vromen, ik heb 10 jaar gewerkt als meer-scholen directeur 
van 3 scholen in Nederasselt, Overasselt en Heumen ook onder de vlag van het 
SPO Condor. Daarvoor heb ik 25 jaar gewerkt in het speciaal onderwijs in 
Nijmegen. Ik woon met mijn partner en 2 zonen van 20 en 21 jaar in Nijmegen.  
De komende tijd gaan wij elkaar vast beter leren kennen. 
 
Ik werk nu net een maand in de polder en voel mij er nu al thuis. Dit komt doordat 
leerlingen, ouders en teamleden mij heel welkom laten voelen. In deze eerste fase 
richt ik mij op kennismaken, kijken, luisteren en horen wat er speelt. Wat een 
geweldige school en omgeving om te mogen werken. 
 
Op de studiedag van 8 oktober ga ik samen met het team “in beweging” met de koers van ’t Bijenveld. In het najaar 
komt er een “ronde tafel” bijeenkomst met ouders om u mee te nemen in deze bewegingen. Tijdens deze avond 
nodigen wij, samen met de oudervereniging, een deskundige van de GGD uit m.b.t.  
het thema  “bestrijden van luizen.” 

Dit schooljaar staat het onderwerp communicatie 
centraal vanuit de visie dat wij het samen doen in het 
belang van de totale ontwikkeling van uw kind. Hierin 
nemen wij ook onze huidige communicatiekanalen en 
werkwijze onder de loep. Achter de schermen wordt nu 
hard gewerkt aan onze nieuwe website. We streven 
om deze in de herfst te lanceren. 

 
Monique Vromen. 
                                                          
 

Even Voorstellen: 
Elyn Vermeulen 

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Elyn Vermeulen. Ik ben 
23 jaar oud en ik woon in Ooij. Van jongs af aan wist ik al dat ik in het basisonderwijs 
wilde werken en om die reden ben ik na het behalen van mijn diploma begonnen 
aan de Pabo in Nijmegen. Na al het studeren en stage lopen keek ik vol 
enthousiasme uit naar een eigen klas, zodat ik alles wat ik geleerd heb in de praktijk 
kon gaan toepassen. Inmiddels ben ik een aantal weken werkzaam in groep 4-5. 
Mijn werkdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb een fijne start 
gehad met de leerlingen en ik heb nu dan ook veel zin om er samen een mooi en 
leerzaam jaar van te maken! Mocht u nog meer van me willen weten, loop dan 
gerust een keer bij ons de klas binnen!  
 

Elyn Vermeulen   
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Denisa Mulic 
Mijn naam is Denisa en ik woon in Wijchen. Dit schooljaar ben ik als leerkracht gestart bij 
de vlinders (groep 1/2) op maandag tot en met donderdag. Wat een leuke en gezellige 
groep is dat! Na school rijd ik altijd met mijn auto naar Wijchen, daar woon ik samen met 
mijn vriend. Ik vind het heerlijk om te sporten. Sinds dit jaar volleybal ik weer en daarnaast 
doe ik mee aan onder andere de Strong Viking Run. Als ik tijd over heb ga ik graag uit eten 
of naar de bioscoop. Mocht je nog meer van mij willen weten, loop dan een keertje mijn 
lokaal in of spreek mij gerust aan op het schoolplein. 
 

Nienke Spaan 
Kennismaking LIO – stagiaire groep 7/8 
Ik ben een vrolijke dame van 27 jaar die zich binnen het onderwijs als een 
vis in het water voelt. Mijn naam is Nienke Spaan en ik ben opgegroeid in 
Duiven. Tijdens mijn vorige studie, Psychologie, ben ik al vrij snel in 
Nijmegen gaan wonen. Na het afronden van deze opleiding wilde ik 
eigenlijk iets anders en kwam ik zodoende op de Pabo terecht. Inmiddels zit 
ik in mijn laatste Pabo jaar en ben ik ongeveer tot en met januari bij jullie 
op school als LIO – stagiaire te vinden zijn. Ondertussen geef ik al een 
aantal weken met veel plezier les aan groep 7/8. Verder houd ik ervan om 

creatief bezig te zijn en dit laat ik dan ook graag terugkomen in mijn lessen. Naast graag creatief bezig te zijn, 
studie, stage en een bijbaan geniet ik o.a. van wandelen, hardlopen en het zien van mijn vriendinnen.  
 
Groetjes en wie weet tot snel op ’t Bijenveld, 
Nienke Spaan 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Gezonde school en subsidie EU schoolfruit en groente programma 

Wij hebben ons ingeschreven voor het EU schoolfruit en groente programma. Wij hopen dat wij gekozen worden 
en dat wij dan gedurende 20 weken 3 stuks groente en fruit per week ontvangen. 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. Meer info leest u hier: 
https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/nieuws/20-weken-gratis-groente-en-fruit-op-school/ 
 

Schoolzone : veiligheid voor iedereen! Helpt u ons mee? 
 
Wij vragen u om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet te 
gaan “wild parkeren”. Op deze manier zorgen wij samen voor een overzichtelijke 
omgeving en verkleinen wij de kans op ongelukken en overlast.  
 

https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/nieuws/20-weken-gratis-groente-en-fruit-op-school/
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Methode STAAL Spelling  
Op onze school gebruiken wij de methode Staal taal en vanaf de komende periode starten wij met 
de nieuwe STAAL spelling methode. Wij doen dit om een zo effectief mogelijke en bewezen manier 
van spellingsonderwijs te geven aan onze leerlingen en de leeropbrengsten positief te beïnvloeden. 
Leerlingen zie ook direct resultaat in hun eigen presentatie of werk. Er wordt gewerkt met 
levensechte bronnen en dat past goed bij onze Jeelo visie en werkwijze. 
 

 
 

 
 

Kinderboekenweek Thema: Vriendschap 
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober 
tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van 
o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij! 
Binnen onze school schenken we hier aandacht aan. We werken rond het thema Vriendschap. In deze week hebben 
we verschillende activiteiten staan: 

 We gaan met de groepen 1-2 en 3 naar de voorstelling: `Beer en de honingboom `. 
Deze is 11 oktober in de bieb in Groesbeek. Wij zoeken nog ouders die willen rijden. 
Inschrijflijsten hangen bij de klassen. 

 We hebben natuurlijk de voorleeswedstrijd. Deze is ook 11 oktober vanaf 13.30 uur. 

 Ook krijgen de groepen 6-7 en 8 een workshop over verhalen schrijven door Kaat Olsson. 
 

 
   

Techniekdag. 
Op zaterdag 29 september vindt de  
10e jubilieumeditie van de Techniekdag Nijmegen 
plaats. De locatie is Technovium, Heyendaalseweg 98, 
te Nijmegen.  
Het doel van deze dag is om jongeren enthousiast 
maken voor beta, techniek en voor het kiezen van een 
technisch beroep. Een vijftigtal bedrijven en 
(onderwijs)instellingen presenteren zich die dag met 
leuke workshops voor kinderen van 8 tot 14 jaar.  
De Techniekdag Nijmegen is voor het publiek geopend 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tevens kunt u op deze 
middag kennis maken met Junior Technovium. 
Voor meer informatie en een overzicht van alle 
activiteiten verwijzen wij u naar de website 
www.techniekdag.nl/nijmegen of de facebookpagina 
www.facebook.com/juniortechnovium  
 
 

 

 
 

Impuls Muziekonderwijs op ’t Bijenveld 
 

Wij zijn erg blij dat wij de komende 3 jaar m.b.v. de 
aangevraagde subsidie samen met juf Femke onze 
leerlingen structureel muziekles aanbieden via een 
doorgaande muziek leerlijn. Daarnaast worden de 
leerkrachten getraind in het geven van muziekles. De 
komende tijd maken wij ook de verbinding tussen 
binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. Op 
onze studiedag geeft juf Femke de aftrap met ons 
team. Wij hebben er zin in en hopen dat uw kinderen 
“zingend” thuis komen. 
 

https://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.techniekdag.nl/nijmegen
http://www.facebook.com/juniortechnovium
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Project Omgaan met elkaar 
 
In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders. Dat maakt het leuk en zo 
kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen mening en eigen waarden en normen. Hoe zorgen 
we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet allemaal hetzelfde zijn en denken? Het doel van het project 
Omgaan met elkaar is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met 
deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren waarderen. 
 
Competenties als rode draden 
In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, 
leren en presenteren. De rode draden zijn: 

 Van feit naar mening: Kinderen beschouwen op hun eigen niveau verschillen tussen mensen en 
verschillende situaties in het omgaan met elkaar. Vervolgens vormen ze een eigen mening. 

 Van dichtbij naar veraf: Kinderen leren over de situatie op school, in hun gezin, in groepen en in de 
maatschappij. 

 Van nu naar vroeger in de tijd: Kinderen beschouwen de tijd van nu, de tijd van hun eigen leven en de tijd 
van, tijdens en na de tweede wereldoorlog. 

 Van tweetallen naar groepen: Kinderen werken in tweetallen, kleinere en grotere groepen. Ze geven elkaar 
feedback en ontvangen van elkaar feedback. 

Binnen de groepen ligt de nadruk op de volgende aspecten: 

 
Tijdens dit project werken wij ook aan de gedragsregels en afspraken die bij ons op school gemaakt zijn. 
Op dinsdag 28 augustus heeft de openingsactiviteit van het Jeelo-project  Omgaan met elkaar op ’t Bijenveld 
plaatsgevonden. Er zijn prachtige straattekeningen gemaakt met stoepkrijt door alle groepen. 

 
  

Kom naar de Nijmeegse Schaatsvereniging 
Echte trainers leren je de schaatsslag, starten, remmen, rondjes draaien, maar ook… vallen en opstaan op het 
ijs van de Triavium ijsbaan.  
Zit je in groep 4,5 of 6?  
Geef je dan nu op voor een kennismakingscursus van 5 lessen op zaterdagmorgen 29 september en 6, 13, 20 en 
27 oktober 2018 van 9:00 uur tot 10:00 uur. Inschrijfgeld is €20,00. Neem zelf je schaatsen mee of huur ze bij 
de schaatsshop in het Triavium.  
Je kunt je inschrijven vóór 25 september 2018 via www.nijmeegseschaatsvereniging.nl of www.SjorsSportief.nl  
 

http://www.nijmeegseschaatsvereniging.nl/
http://www.sjorssportief.nl/
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
Weer naar school! Tips om te wennen! 
 

De vakantie zit erop. De kinderen gaan weer naar school. Het is vast een beetje wennen! Want tijdens de vakantie 
mag je kind vaak wat later naar bed, eten jullie niet stipt op tijd, zijn er geen sportclubjes en zie je wel wat je gaat 
doen op een dag. Geen gehaast, geen gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie voor! 
 
Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme komt? Ik geef jullie graag wat tips: 

 Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd om uit te rusten na schooltijd en maak niet te veel 
speelafspraakjes. De eerste schooldagen kunnen best vermoeiend zijn. 

 Maak je niet te druk dat jullie niet meteen weer in het oude ritme zitten. Maar maak wel duidelijke 
afspraken over bijvoorbeeld bedtijd. Je kunt afspreken dat je kind niet gelijk hoeft te slapen om 19.30 
uur, maar wel dat hij in zijn bed ligt (te lezen). Zo komt hij tot rust. Geleidelijk aan komt je kind dan 
weer in het juiste ritme. 

 Niet alleen je kinderen, maar ook jij moet weer wennen aan het ‘normale’ ritme. Geef ook jezelf tijd en 
rust om weer terug te komen in de regelmaat. 

 Meer tips vind je op de website van JMOuders. 

 Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk het filmpje ‘Naar de basisschool’ van GroterWorden.nl. 
 

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/. 
 
 
 

Verkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad 
 
Wij vragen uw aandacht voor de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. 
De MR is namens ouders en personeel een belangrijke gesprekspartner van de directie van ‘t Bijenveld. Alle 
zaken die betrekking hebben op de school, de organisatie, het onderwijs en het personeel, kunnen 
onderwerp van gesprek zijn. Volgens de Wet op de Medezeggenschap Scholen is het bestuur verplicht om 
instemming of advies te vragen van de MR over tal van onderwerpen.  
De MR vergadert zes keer per schooljaar. 
 
De MR van ’t Bijenveld bestaat uit twee leden namens de ouders en twee leden namens het personeel. De 
ouders worden op dit moment vertegenwoordigd door Anton Spierenburg en er is een vacature. Het 
personeel wordt vertegenwoordigd door Margo Sniedt en Carmen Verstegen. 
Door het vertrek uit de MR van Tamar Deijkers is er voor de zomervakantie een vacature voor de 
oudergeleding ontstaan.  Naar aanleiding van onze oproep hebben zich twee ouders kandidaat gesteld:  

 De heer Niek van Benthum en  

 De heer Ruben Pereboom.   
Binnenkort zal er een schriftelijke, anonieme stemming plaatsvinden. Beide kandidaten zullen zich hierin 
voorstellen en vertellen wat hun motivatie is om zitting te nemen in de MR. Houdt u deze brief in de gaten? 
 
Wij bedanken Tamar voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid in de MR. 
 
De Medezeggenschapsraad 
 
 
 
 

http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/
•%09https:/www.jmouders.nl/vrije-tijd/uitstapjes-en-vakantie/vakantie/Checklist-start-nieuw-schooljaar
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
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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 start op  
donderdag 11 oktober van 13.00u-14.00u, daarna op 8 november en 10 januari. 
( afspraak op een ander moment kan ook!) 
 
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 
 


