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Even bijpraten:
Parro
Wij gaan op school Parro gebruiken. En te zijner tijd afscheid nemen van Email
works. Via Parro kunnen we voortaan op een makkelijke, veilige en snelle manier
met elkaar communiceren. Parro is een app voor uw mobiele telefoon, maar ook
een website. Vanaf 14 januari 2019 gaan wij twee maanden samen met u Parro
uitproberen.
Wat zijn de voordelen van deze app/ website:

Altijd op de hoogte
Het wordt voor ons makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen
direct aan.

Bekijk de zinvolste leermomenten van uw kind
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens een activiteit eenvoudig een foto met u delen.

Direct contact met onze school
Wij hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders
te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
U kunt Parro nu al op uw mobiele telefoon zetten. Zoek op ‘Parro’ in:

Computer op Windows Phone? Ga naar https://talk.parro.com .
Start 2019 ontvangt u over het bovenstaande een aparte berichtgeving.
NIEUWE RAPPORTEN op onze school..
In 2019 krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een nieuw rapport ook uit ons leerling
administratiesysteem ParnasSys. Meer informatie hierover in 2019.
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Onze school een Jeelo school ; heeft U het bord al gezien?

Terugkoppeling Schooltevredenheidsonderzoek bij ouders
In het voorjaar van 2018 heeft 46% van onze ouders meegedaan aan ons
schooltevredenheidsonderzoek. Deze ouders hebben onze school gewaardeerd
met een gemiddeld cijfer van 7.6.
Wij zijn tevreden dat 90% van de ouders aangeeft dat hun kind met plezier naar
school gaat. Daarnaast geeft 92% aan dat hun kind zich veilig voelt op school.
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de samenvatting van dit tevredenheidsonderzoek. Hierin leest u
de top 10 van tevredenheid ouders en top 10 ontevredenheid ouders. In samenspraak en afstemming met het
team en onze MR zijn wij aan de slag gegaan met deze input en ontwikkelpunten. Enkele ingezette acties hebben
wij in onze nieuwsbrieven met u gedeeld. Zoals aandacht voor toilet hygiëne, opruimen, werken aan
leerrendement en opbrengsten van onze leerlingen, het gestructureerd werken met ons programma SCOL voor
sociaal emotionele ontwikkeling. Ons uitgangpunt is; “afspraak naar buiten is een opdracht naar binnen”.
We hopen dat u de ingezette acties terugziet en herkent in onze school en ons onderwijs. Uiteraard blijven we hier
hard aan werken, zodat de kinderen (en u) met nog meer plezier en succes naar onze basisschool ‘t Bijenveld gaan.
Onze leerlingenraad in actie.
Onze leerlingenraad heeft de schoolregels
met elkaar besproken en geüpdatet. Daarna
hebben zij de layout aangepast en
gezamenlijk gekozen voor 1 ontwerp. Dit
ontwerp hebben zij in een nieuw lijst gedaan
en in elke groep aangeboden. Ook bij de TSO
worden deze regels gebruikt.
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Kerstviering
Onderstaand het programma van onze kerstviering op
donderdag 20 december 2018 .
➢ 12:00 uur alle leerlingen uit.
➢ 17:00 uur – 19:00 uur kerstviering op school
➢ 17:00 uur – 18:00 uur kerstdiner in elke klas
➢ 18:00 uur - 19:00 uur: kerstconcert door onze leerlingen in de gymzaal;

U bent van harte welkom om te komen luisteren naar het
kerstconcert om 18:00 uur. Na het concert staat er een drankje en
hapje voor iedereen klaar. Ik ben deels aanwezig op deze school en
deels aanwezig op mijn basisschool Op Weg.

LIJSTEN KERSTDINER
Vanaf woensdag 12 december hangen er kerstboomlijsten naast de klasdeuren op. Wij vragen u (eventueel samen
met uw kind) hapjes te maken of te kopen voor het kerstdiner. Samen zorgen wij ervoor dat het kerstdiner een
feestelijk buffet wordt. Wilt u daarom de hapjes op een bord of schaal (voorzien van naam/groep kind) bij aanvang
van het kerstdiner afgeven? Dank jullie wel.
BORD/BESTEK/BEKER
Wilt u donderdagavond 20 december aan uw kind een bord, beker en bestek,
voorzien van naam mee naar school geven?
Vrijdag 21 december start om 12:00 uur de kerstvakantie.
We ontmoeten u graag op donderdag 20 december op basisschool ’t Bijenveld voor
een mooie kerstviering.
Namens de kerstwerkgroep, leerkrachten Delian en José

Thema avond: Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden!
Beste ouders,
U herkent de volgende situatie vast wel: uw kind komt boos of verdrietig
thuis van school of na het spelen met leeftijdgenootjes. Vaak kunt u uw kind
troosten, maar niet altijd. Het verdriet van uw kind doet veel met u als ouder. Dan voelt u zich machteloos. Wat
moet u doen? Hoe kunt u uw kind in deze situaties goed begeleiden? U wilt dat uw kind weerbaar is,
zelfvertrouwen heeft, goed in zijn of haar vel zit. Moet uw kind het zelf oplossen, of moet u voor het kind
opkomen?
Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord tijdens de thema-avond ‘zelfvertrouwen, weerbaarheid en
welbevinden’, die de medezeggenschapsraad organiseert in samenwerking met de school op donderdagavond 31
januari a.s.
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De avond wordt geleid door Henk Visser van ‘Fides’. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van zelfvertrouwen,
weerbaarheid en welbevinden bij kinderen. Hij zal u meenemen in dit thema door middel van verhalen en
filmfragmenten en hij daagt u uit om mee te praten. Meer informatie over deze thema-avond vindt u in de bijlage.
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop om 19.15
uur. U kunt zich na de Kerstvakantie digitaal voor deze avond
inschrijven. Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.
Hartelijke groet,
De medezeggenschapsraad van ‘t Bijenveld
Anton Spierenburg
Niek van Bentum
Margo Sniedt
Carmen Verstegen
donderdag 31 januari 2019 19:30 uur – 21:30 uur
Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden.
De bijdrage van school (Bso) & thuis (of andersom!) Het is voor
kinderen, ouders en leerkrachten fijn als kinderen zich goed kunnen
ontwikkelen, overweg kunnen met emoties en gelukkig zijn.
Dat ze met hun talenten kunnen werken en hun minder sterke
kanten kunnen accepteren, zodat ze een eigen plekje in kunnen
nemen. Helaas lukt dat niet altijd. Te vaak hebben kinderen
onvoldoende zelfvertrouwen, is het welbevinden ver te zoeken,
en zijn ze niet gelukkig. Willen wij als volwassenen hieraan iets
doen dan is het goed om kinderen sterker te maken en ze meer
inzicht te geven in zichzelf en de ander. Tijdens deze avond
krijgt u informatie over deze materie waar je als volwassene iets mee
kunt! Middels verhalen uit de praktijk, en filmfragmenten word je
uitgedaagd mee te denken en mee te praten.

Het kind doet alle moeite
om begrepen te worden.
Als wij het kind de ruimte,
het begrip, de liefde
en de grenzen geven
die het nodig heeft,
begrijpen wij het kind
en voelt het kind
zich begrepen.

www.fides-wbt.nl

Ik mag u namens alle teamleden een mooi kerstvakantie wensen en een goed, gezond, succesvol en liefdevol 2019.
Op ’t Bijenveld proberen wij elke dag voor elk kind iets bijzonders te maken.
Wij willen u allemaal de volgende spreuk meegeven voor 2019.
Maandag 7 januari start de school weer.
Tot dan!
Monique Vromen

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar
maak elke dag een tikkeltje bijzonder
Voor iedereen het beste- het mooiste wat er is
en telkens weer een ander prachtig wonder
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Het is inmiddels de dagen aftellen tot de kerstvakantie. We gaan al weer toe naar een
nieuw jaar. Ik hoop dat het voor jullie een goed jaar is geweest, voor de een goed, voor
de ander zo goed mogelijk! Soms heb ik er mijn steentje aan bij kunnen dragen door te
luisteren, door samen te zoeken naar een passend advies of oplossing.
En als het kon, als het mocht dit ook samen met school te doen.
Dank je wel voor het vertrouwen dat jullie me gegeven hebben ☺ .
Ik wil jullie allen een mooi, gezellig kerstfeest toewensen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar!!
Misschien heb je meer vragen? 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 mail gerust voor een afspraak. Mijn spreekuur is op donderdag 10 jan. en op donderdag 14 febr.
van 13.00u-14.00u
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di,wo en donderdag
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