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Even bijpraten: 
 

Onze school ziet er weer geweldig uit. De sfeer van carnaval is overal zichtbaar en 
voelbaar. Onze “versierouders” hebben het wederom prachtig gedaan. Dank jullie wel.  
 

Carnavalsviering op school 
Op vrijdag 1 maart viert 't Bijenveld carnaval. U bent van harte uitgenodigd daarbij 
aanwezig te zijn. De leerlingen worden op normale tijd in de klas verwacht (08.30u). 
 
In de klassen is het strooien/gooien van confetti, serpentine en ander strooigoed niet 
toegestaan. In de gymzaal is alleen serpentine toegestaan. Wij willen u vragen daarmee 
rekening te houden. Om 08.45u start de optocht voor groep 3 t/m 8. Tegen 09.30u zijn we 
weer terug voor de school. Daar zal nog een kleine optocht worden gehouden voor de groepen 1-2 en Partou.  
Om 10.00u worden we in de gymzaal verwacht. Daar vinden de groepsoptredens plaats.  
De leerlingen krijgen die ochtend schoolfruit en drinken. Om 12.00u eindigt het programma en zijn de leerlingen 
vrij. 
 
Omdat het organisatorisch niet mogelijk is om de avond voorafgaand aan de viering de gymzaal in te richten, wordt 
dit op de ochtend zelf gedaan. Wij zoeken daarvoor nog ouders die daarbij willen helpen. Apart aanmelden is niet 
nodig. Vele handen maken licht werk. 
 
Het zou fijn zijn wanneer er bij het opruimen ook een paar extra handen zijn. 
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Belangrijke data: 
 

• Vrijdag 1 maart: 12:00 uur alle leerlingen krijgen vakantie! 

• Woensdag 13 maart: luizenkammen 

• Vrijdag 15 maart landelijke stakingsdag onderwijs; onze 
school is open. 

• Maandag 18 maart project ‘Trammelant in tandenland’ 

• MR vergadering 18 maart ( afwijkende datum) 
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Nieuwe leerlingrapport 
U heeft het nieuwe ParnasSys  rapport en het 10 minuten gesprek gehad over 
uw kind(eren).  Mocht u nog ervaringen en/of opmerkingen hebben deel deze 
dan met ons. 
 
Parro update 
Onze pilot met de Parro app loopt prima. Op dit moment zijn er 6 groepen waar 
100% van de ouders gekoppeld zijn. En 1 groep waar 95% gekoppeld is. 
Zoals eerder aangegeven gaan wij nu dus stoppen met mailen via Emailworks. Op 
dit moment ontvangt u hierop alleen nog mails vanuit de OV ’t Bijenveld.  
De berichten vanuit de OV zullen in de toekomst via onze 2 communicatiekanalen via school verstuurd worden. Dus 
of via Parro of via ParnasSys. 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. U kunt dus ook via u computer 
inloggen als u dat prettiger vindt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migratie en werken met chromebooks  
 
We zijn over naar office 365 en de MOO omgeving. MOO staat voor Mijn 
Omgeving Online. Met MOO (Mijn Omgeving Online) gaan wij de 
digitalisering van ons onderwijs de komende tijd organiseren. MOO bestaat 

uit een persoonlijke digitale leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten.  Hierbij horen ook onze nieuwe 
Chromebook. Via onze Parro app houden wij u hiervan zeker op de hoogte. 
  

TROTS op PLEUN 
 
Pleun heeft meegedaan aan de kwartfinale van de 
Nationale Voorleeswedstrijd.  
Zij moest als eerste uit haar boek  Matilda van Roald 
Dahl voorlezen.  
 
Familie , vrienden en juf Arja hebben waren erbij. 
Hierbij heeft Pleun geconcurreerd met nog 11 andere 
zeer goede voorlezers.  
 
Jammer genoeg is ze niet door naar de volgende 
ronde, maar hoe dan ook zijn wij trots op Pleun. 
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Ziek en afwezigheidsmeldingen 
 
Via onze site www.bijenveld.com  kunt u op elke tijd de ziek- of 
afwezigheid melding van uw kind doen. Deze meldingen komen dan 
automatisch in de mailbox van de leerkrachten van de betreffende 
klas.  
 
U ziet op de homepage de tegel “ziekmelden”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal groepen komend schooljaar 
 

Het aantal leerlingen bepaalt voor een groot deel het aantal formatieplaatsen voor de 
leerkrachten. De groepen en leerkrachten worden mede op basis hiervan jaarlijks zo 
efficiënt mogelijk ingedeeld. 
Op dit moment zijn wij met de 1ste berekeningen bezig. Vandaar dat het voor ons van 
groot belang is dat alle leerlingen staan ingeschreven die komend schooljaar (2019-2020) 
4 jaar worden. 
Heeft u uw kind nog niet ingeschreven verzoek ik u dit zo snel mogelijk te doen. Het 
inschrijfformulier vind u ook op onze site. Of kunt u ophalen bij de conciërge Renate of 
bij mij.  
Tipt u ook uw kennissen , vrienden en buren met jonge kinderen om deze op onze school 
in te schrijven?  Dank voor uw support. 
 

 
 
 
 
  

Nieuwe gymles en muziektijden (na de carnaval) 
 
Vanaf maandag 11 maart werken wij met een nieuwe gymrooster en muziekrooster op de dinsdagen.  
 
Gymrooster dinsdag:     Muziekrooster dinsdag: 
 8:45 –  9:30 uur : ½ Vlinders    8:45 – 9:30 uur: groep 7/8 
 9:30 – 10:15 uur : ½ Bijen    9:30 – 10:15 uur: groep 6/7 
10:30 - 11:15 uur: groep 6/7    10:30 – 11:15 uur: groep ½ Vlinders  
11:15 -12:00 uur : groep 7/8    11:15 – 12:00 uur: groep ½ Bijen  
13:15 – 14:00 uur: groep ¾    13:30 – 14:15 uur: groep 4/5 
14:15 – 15:00 uur: groep 4/5    14:30 – 15:15 uur: groep 3/4 
 
De reden is dat wij de komende periode structureel op maandagochtend, dinsdagochtend en 
donderdagochtend groep 4 leerlingen als homogene groep les gaan geven. Juf Ineke gaat dit doen. Ouders van 
betreffende groepen zijn hier reeds over geïnformeerd. 
 

http://www.bijenveld.com/
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Avond4Daagse Berg en Dal 2019 
 
Dit jaar staat de Avond4Daagse Berg en Dal 2019 gepland van 21 mei tot en met 
24 mei 2019. In de week van 8 mei 2019 kan je je inschrijven op diverse plekken 
voor deze leuke avond4daagse.  
 
Schrijf je in! 

 
 

• Woensdag 8 mei 14:00 – 15:00 uur Kulturhus in Beek 
• Woensdag 15 mei 12:00 – 13:00 uur De Sprong in Ooij 
• Vrijdag 17 mei 18:30 – 20:00 uur Kulturhus in Beek 

 
Daarnaast kun je je inschrijven op de diverse basisscholen.  
 
En als laatste optie kunt u zich op de eerste dag ook inschrijven vanaf 17:00 uur in Kulturhus Beek. 
 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de 
basisschool 
 

 
Veilig in het verkeer 
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen goed fietsen op een kinderfiets. Dit betekent dan 
ook dat zij – samen met jou – op de openbare weg mogen fietsen. Een groot voordeel van zelf fietsen is dat 
kinderen daardoor leren deel te nemen aan het verkeer. Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor kinderen. Ga 
bijvoorbeeld elke dag lopend of op de fiets naar school. Dan leert je kind hoe hij of zij in gevaarlijke 
verkeerssituaties moet reageren. 
 
Vanaf een jaar of negen à tien kunnen kinderen alleen op de fiets naar school. Maar ook bijvoorbeeld zelf een 
boodschap doen. Kinderen van deze leeftijd kunnen al goed situaties inschatten en kennen de belangrijkste 
verkeersregels.  
 
Meer informatie vind je op de website van Veilig Verkeer Nederland. Hier kun je ook samen met je kind filmpjes 
kijken en testjes doen. 
 
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 14 
maart  en op donderdag 11 april van 13.00-14.00u (ik ben in de koffiekamer boven) 
 
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 
 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie! 
 
Monique Vromen  
Meerscholen directeur 

http://kids.vvn.nl/

