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Even bijpraten:
Inlooptijden rectificatie;
De kinderen (en hun ouders) zijn ’s ochtends vanaf 08.20 uur welkom om de school
binnen te komen. De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de groep aanwezig. ’s
Middags kunnen de kinderen vanaf 13.05 uur weer op het schoolplein komen
spelen. Er is toezicht van een leerkracht. Bij goed weer spelen de kinderen tot 13.15
uur buiten en gaan naar binnen als de bel gaat. De kinderen van groep 1-2 kunnen
naar binnen gebracht worden en de andere kinderen mogen zelfstandig naar binnen
gaan.
Opruimen geeft ruimte voor verwondering en
beweging.
De afgelopen weken is er flink opgeruimd en zijn er
spullen weggegooid om de klassen en opbergruimtes
een strakker en effectievere inrichting te geven. Een
klas met ruimte en duidelijkheid zorgt voor een veilig
klimaat waarin leerlingen zich goed kunnen
ontwikkelen.

Studiedag 28 november
Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen met elkaar in de “steigers” gezet:
• begrijpend lezen; op weg naar een nieuwe methode,
• doorgaande lijn oudergesprekken,
• scholing ParnasSys en ons nieuwe leerling rapport,
• werken met het dyslexie programma Bouw in de onderbouw,
• nieuwe werkwijze kangoeroeklas SPO Condor en effecten op onze school voor de leerlingen en ouders die
meer en verdiepend onderwijsaanbod krijgen.

Personeelsnieuws:
Juf Ineke groep 3/4 is langdurig ziek en wordt
vervangen door juf Elyn uit groep 4/5 op
maandag en dinsdag.
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Oudergesprekken op ‘t Bijenveld
In de eerste week van november heb ik, als toehoorder, bij enkele oudergesprekken gezeten. Het doel was om de
kwaliteit van deze gesprekken te bekijken en de effecten met elkaar te evalueren. Een effectieve manier van
oudergesprekken voeren waarin de onderwijsbehoeften van uw kind centraal staan, vinden wij van belang. Op
onze studiedag bespreken wij deze gesprekken met elkaar om succesvol een doorgaande lijn van gesprekken
voeren op te stellen.
Pre advies gesprek in groep 7 en adviesgesprek in groep 8
Samen op weg naar het Voortgezet Onderwijs
’t Bijenveld wil transparant en duidelijk zijn over de manier waarop de
verwijzing naar het voortgezet onderwijs tot stand komt.
De activiteiten ter voorbereiding naar het voortgezet onderwijs start
daarom vanaf dit schooljaar in groep 7.
Leerlingen en ouders worden in de dialoog gevraagd naar hun
verwachtingen en wensen voor het VO. Samen met de leerkrachten
worden er doelen opgesteld.
In het gesprek wordt de wens / verwachting van de leerling/ouder naast het advies van school besproken om zo
gezamenlijke doelen af te spreken.
Ons schooladvies baseren wij op de onderstaande criteria;
Adviescriteria:
1. De ontwikkeling in de vaardigheidsscores op de LOVS toetsen. De resultaten bij rekenen en begrijpend
lezen zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.
2. Aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie e.d. op
meerjarige observaties.
3. Kindkenmerken; leerbaarheid van het kind.
4. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes, relevante informatie verzamelen om het advies te
onderbouwen.

Uitnodiging Informatiemarkten Voorgezet Onderwijs januari 2019
In januari 2019 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden.
Voor deze informatiemarkten in januari 2019 is besloten niet langer vast te houden aan de koppeling van
basisscholen aan een bepaalde voortgezet onderwijsschool voor de informatiemarkt.
Leerlingen en ouders zijn vrij de informatiemarkt van hun keuze te bezoeken.
Deze informatiemarkten zullen gehouden worden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 14 januari 2019 Kandinsky College
Dinsdag 15 januari 2019 Canisius College
Woensdag 16 januari 2019 SSgN
Maandag 21 januari 2019 Dominicus College
Dinsdag 22 januari 2019 Maaswaal College, Wijchen – locatie Veenseweg
Woensdag 23 januari 2019 Havo Notre Dame
Maandag 28 januari 2019 Mondial College – locatie Meeuwse Acker
Dinsdag 29 januari 2019 Citadel College
Woensdag 30 januari 2019 NSG Groenewoudde informatiemarkt van hun keuze te
bezoeken.

Op deze markten zullen vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich
presenteren. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen.
De begintijd van deze markten is 18:30 uur. De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45
uur. De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur
Via de leerkracht ontvangt uw zoon of dochter meer informatie.
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Open inschrijfochtend
Afgelopen woensdag hebben enkele ouders onze school bezocht.

Stichting Lichtjesavond Groesbeek.
Op maandag 24 december worden tijdens kerstavond om 16:00 uur kaarsjes
geplaatst bij de graven van de militairen op de Canadese Militaire
Erebegraafsplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.
Deze namiddag is bedoeld om de herinnering levend te houden aan deze jonge
mannen die ruim 74 jaar geleden het leven hebben gegeven, zodat wij nu nog in
vrede Kerst kunnen vieren.
Wij willen de schoolkinderen en hun ouders uit de gemeente Berg en Dal van
harte uitnodigen om tijdens kerstavond er voor te zorgen dat bij elke grafsteen
een kaarsje brand.
Wilt u zich voor deze activiteit aanmelden klik dan hier.
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Het EU-schoolfruit-en groenteprogramma
Zoals u in de recente editie van onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is basisschool
’t Bijenveld ingeloot voor het EU Schoolfruit- en groente project.
Wat is het EU-schoolfruit-en groenteprogramma?
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EuSchoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De
groenten en het fruit worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor
de school en de ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan het
programma.
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl
Dit project is op donderdag 15 november bij ons op school van start gegaan.

Over het programma:
In de week van 12 november 2018 tot een met 20 april 2019 doet ‘t Bijenveld
mee aan het EU-schoolfruit-en groenteprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit-en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten en proeven van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen op maandag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Daarnaast krijgen zij ook
achtergrond informatie over dat wat zij eten. Waar komt de kiwi vandaan? Hoe wordt
de kiwi verbouwd? Ed.
Op deze dagen hoeft uw kind geen eigen fruit mee naar school te nemen. We laten
kinderen gedurende deze periode kennis maken met allerlei fruit en groente. Mochten
kinderen bepaalde soorten fruit of groente niet lusten dan zetten wij er geen druk op.
Heeft u kind meer voeding nodig in de ochtend, stem dit dan met de leerkracht af.

November landelijke maand van Respect en
Mediawijsheid
De landelijke week van respect 5 t/m 11 november 2018
In ons onderwijsprogramma besteden wij hier structureel
aandacht aan. In deze landelijke week van respect hebben ook
wij hier aandacht aan besteed. Thema’s die ook aan bod komen
zijn, diversiteit, weerbaarheid, pesten en actief luisteren.
www.weekvanrespect.nl
Aansluitend aan deze periode was de landelijke week
mediawijsheid week.
www.weekvandemediawijsheid.nl
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Uitwisseling Christophorusschule Kranenburg
Op 8 november was het dan zo ver. De langverwachte uitwisseling met de
Christophorus Grundschule uit Kranenbrug. De leerlingen van groep 6 en 7
(ook van 7-8) van ’t Bijenveld ontvingen de leerlingen uit Duitsland die per bus
aankwamen.
De leerlingen hebben zich aan elkaar voorgesteld en zijn toen de school in
gegaan. Daarna ging iedereen naar binnen en werd er in de aula een paar
dingen besproken.
Vervolgens hebben de leerlingen van ’t Bijenveld de leerlingen uit Duitsland
rondgeleid door de school. Sommige kinderen hebben de verschillen
besproken.
Gelukkig was taal geen probleem. De meeste Duitse leerlingen spraken
Nederlands of konden dat verstaan. De kinderen die geen Nederlands konden
verstaan werden geholpen door hun klasgenoten.
In het programma vóór de pauze hebben de leerlingen van ’t Bijenveld hun
zelfgemaakte snoep gepresenteerd. Dit i.h.k.v. het Jeeloproject ‘het maken van
je eigen product.’ Ook hebben we een spel gedaan in de gymzaal.
In het programma na de pauze hebben de kinderen uit Duitsland en de
kinderen van ’t Bijenveld een gelukspoppetje gemaakt. Dat was moeilijk maar
wel leuk.
De afsluiting vond plaats in de aula van de school. De leerlingen van ’t Bijenveld
hebben een adventskalender gekregen die de Duitse kinderen zelf hebben
gemaakt. Erg leuk! En daarna namen we afscheid van de Duitse kinderen en
gingen ze met de bus terug naar huis.
In 2019 gaan de leerlingen van ’t Bijenveld ook op bezoek bij de
Christophorusschule.

Versierouders!
Wij willen via deze weg de ‘Versierouders’ graag bedanken voor het versieren van de school in SinterklaasThema. De school ziet er weer prachtig uit. Hier wat foto’s van de versiering.
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Belangrijke weetjes:
•

Sinterklaasviering op school woensdag 5 december. Op donderdag 6
december start de school op de gewone tijd.

•

Kerstviering: 20 december: van 17.00 – 19.00 uur ( let op een half uur eerder dan in het
jaarrooster staat) Alle leerlingen zijn donderdag 20 december om 12 uur uit en komen om 17:00
uur naar school voor de kerstviering.

•

Thema ouder avond ‘Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden’ op donderdag 31 januari
2019 19:30 - 12:30 uur. georganiseerd door de MR ’t Bijenveld in afstemming met school.
Schrijft u deze datum vast in uw agenda? Meer info volgt t.z.t..

Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden.
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Stromenland is op zoek naar nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland
verkiezing 2018-2019
Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband
Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen
Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen
geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra
ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.
Verwachtingen
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer
verwacht dat u vergaderingen bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die
besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban
(ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR zit vooral in de grotere afstand
van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. De elementen van het
ondersteuningsplan herkent u niet direct op uw eigen school. Indirect hebben ze wel veel invloed. Denk daarbij
aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is
beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring
met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de
mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.
Kandidaatstelling
De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4
kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.
Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid of bent u ouder uit de betreffende
kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef u dan op als kandidaat. Wij zoeken
Personeelsleden uit kieskring A, B of D en ouders uit kieskring B, C en D.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de voorzitter van de
OPR, Willem van den Kieboom. Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke
kieskring u zich kandidaat stelt.
Vacature verkiezingen 2018-2019
kieskring A:
kieskring B:
kieskring C:
kieskring D:

Nijmegen: vacature voor 1x personeelsleden
de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen:
vacature voor: 2 x personeelslid en 1 x ouder
de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mill en St. Hubert, St.
Anthonis en Ubbergen: Vacature voor: 1 x ouder
de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 1x ouder en
1x personeelsleden van SBO en SO-scholen.

De termijn van kandidaatstelling loopt van 19 november 2018 tot en met 21 december 2018. Kandidaten die
zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel op te stellen. In de week
van 14 januari 2019 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 op de Panovenlaan 1 in
Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening te houden in uw agenda. Naar
aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u verkiesbaar te
stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan hoofdelijk hun stem uit.
Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR. U kunt verder informatie
vinden op www.passendonderwijs.nl en https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passendonderwijs/medezeggenschap-en-passend-onderwijs
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