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Even bijpraten:
Welkom op onze school
In groep 6/7 zijn de afgelopen periode 2 nieuwe leerlingen gestart Vaiga en Sadra.
De leerlingen uit de groep zijn super goed bezig om ervoor te zorgen dat ook zij
zich snel thuis gaan voelen bij ons op school.
Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•

4 april start Jeelo project : “Zorgen voor dieren”
3 april ; de grote Rekendag
9 april OV vergadering
12 april; Koningsspelen ( informatie volgt via de Parro app)
16 april en 17 april Centrale Eindtoets groep 8
19 april Paasviering in de ochtend en start vakantie 15:15 uur

Korte nieuwsflitsen:
De Parro app wordt steeds
actiever ingezet. Ons Bzzzeltin
wordt daardoor langzaam ook
in een ander jasje gegoten.

Interne audit
Zoals u in ons Bzzeltin nr. 5 heeft gelezen hebben wij op 21 januari een audit
gehad. De volgende domeinen hebben centraal gestaan:
• het onderwijsleerproces (pedagogisch-didactisch handelen en de
leerlingenzorg)
• de resultaten
• de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur.
Wij hebben het verslag van deze audit ontvangen en met het team en de
MR besproken.
Wij zijn erg blij met de uitkomsten en gaan aan de slag met de conclusies en
aanbevelingen.
Graag delen wij de conclusies met u:
Conclusie 1: De school heeft een doorgaande lijn in pedagogisch handelen.
In alle klassen is een positieve sfeer en een goed werkklimaat zichtbaar. De school straalt rust uit. De leerlingen
voelen zich veilig en prettig op school. Leerkrachten bekrachtigen leerlingen positief.
Conclusie 2: Op het Bijenveld wordt in het algemeen klassikaal en methodevolgend onderwijs gegeven.
Het onderwijs op ’t Bijenveld wordt gegeven aan de hand van een heldere lijn, namelijk een
leerstofjaarklassensysteem, methodevolgend en met de regie bij de leerkracht. De werksfeer in de klas is
taakgericht en de klassenorganisatie is effectief. De school heeft als ontwikkelpunt het inzetten van EDI tijdens de
instructies. De onderdelen differentiatie en actief leren zijn beperkt gezien. EDI staat voor Expliciete Directe
Instructie.
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Conclusie 3: Jeelo onderwijs is zichtbaar in de klassen van ’t Bijenveld.
Eén van de speerpunten van ’t Bijenveld is het Jeelo-onderwijs. Dit is zichtbaar in de groepen en in het rooster.
Onze Focus
De komende periode gaan wij ons vooral focussen op de volgende items:
• Instructies meer afstemmen op onderwijsbehoeftes van leerlingen.
• Differentiëren in tempo, hoeveelheid leerstof/opdrachten en moeilijkheidsgraad.
• Inzetten van activerende werkvormen.
• Stimuleren van de eigen inbreng van de leerlingen.
Het gehele auditverslag is te lezen op onze website onder Koers.

PROFICIAT!!

Onze Jongens deden mee aan de KNVB scholen voetbal toernooi en met succes!
De 1ste plaats! TOP gedaan. Volgende week zijn onze meiden aan de beurt. U komt toch ook aanmoedigen.

Het Rijksmuseum
Donderdag 28 maart zijn alle leerlingen van groep 6 t/m 8 naar Het Rijksmuseum in Amsterdam geweest.
Zij hebben daar deelgenomen aan het programma 'Proef de gouden eeuw.' In het museum zijn de
leerlingen door medewerkers van Het Rijksmuseum meegenomen langs een aantal belangrijke
kunstwerken en voorwerpen uit de 17de eeuw. Het was een geweldige ervaring.
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De burgemeester in school!
21 maart ’19 is de burgemeester van Berg en Dal op bezoek geweest in groep 7/8.
Aanleiding waren de brieven die de kinderen aan de burgemeester hadden geschreven
over kwesties in hun eigen dorp, zoals te hard rijden, hondenpoep op de stoep en de
Rollebol. De burgemeester heeft niet alleen samen met de kinderen gesproken over
oplossingen, maar ook gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en de verschillende
belangen van burgers. Zijn bezoek krijgt nog een vervolg, want de kinderen mogen een
verbodsbord ontwerpen tegen hondenpoep op de stoep. Het mooiste en duidelijkste
bord wordt echt gemaakt en onthuld door de burgemeester. Daarnaast mogen alle
leerlingen van de school meedenken over de inrichting van de rollebol.

Bevorderen Leesplezier
In de komende periode staan er groepsbezoeken gepland naar de bibliotheek. Zie onderstaand
rooster. Via de Parro app wordt er om hulp gevraagd.
Datum Groep
6-5-2019 Groep 1-2
6-5-2019
13-5-2019
13-5-2019
20-5-2019
20-5-2019

Groep 3
Groep 6-7
Groep 7-8
Groep 4
Groep 5

Activiteit
Piepelotheek
Koen Konijn
Mediaquest
Mediaquest
De verhalenkast
De bergtocht door de bibliotheek

Tijd
10:00 uur – 10:50 uur
10:55 uur – 11:45 uur
8:45 uur – 9:45 uur
8:45 uur -10:15 uur
10:15 uur -11:45 uur
9:00 uur – 10:00 uur
10:30 uur – 11:30 uur

Aan alle ouders
Wij merken dat de kinderen die in de gang of in de groepen aan het werk zijn
erg worden afgeleid door ouders /verzorgers die in de gang op de kinderen
staan te wachten, voor 12 uur of voor kwart over 3.
Ons voorstel is om alle kinderen weer buiten op te laten halen, dit geeft meer
rust in de school. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, stellen wij
voor de kinderen van groep 1-2 mee naar buiten te nemen en bij de zandbak,
het klimrek aan de ouders/verzorgers over te dragen.
Om half negen begint het lezen voor de groepen 3 t/m 8 en op verschillende
dagen is er een programma voor sommige kinderen van de onderbouw in de
hallen. Ook dan is het fijn als er rust in school is.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om meteen als de school is begonnen naar
buiten te gaan, zodat de rust in school gewaarborgd blijft.
Als de kinderen onverhoopt te laat zijn graag bij de deur van de klas afscheid
nemen en niet meer mee naar binnen te gaan

Bij voorbaat dank.
Team van ‘t bijenveld
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Knutselen en meedoen met Palmzondag voor Beek, Ooij en Leuth
Over een paar weken is het Pasen (21 april). Een week eerder is het Palmpasen.
Dan vieren we dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed. Mensen zwaaiden
naar hem met palmtakken en wilden dat hij hun koning zou worden. Een paar
dagen later zou men hem gevangennemen en zou hij sterven op het kruis. Maar
met Pasen is hij weer levend geworden.
Voor kinderen is Palmpasen een speciale dag. Want
je mag je eigen palmpaasstok maken. En met je
palmpaasstok mag je meelopen in de tocht op
Palmzondag en een speciaal lied zingen.
Op zaterdag 13 april 10.00-11.30 u gaan we op de
pastorie in Ooij (Kerkdijk) zo’n palmpaasstok maken.
We zullen dan ook dat speciale lied gaan leren.

Aanmelden kan bij kapelaan Rudo Franken
rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591.
Graag voor 10 april. Ook hulpouders zijn van harte welkom.
Op Palmzondag 14 april zullen we dan met de palmpaasstok in de tocht meetrekken en dit palmpasenlied zingen.
De viering is in de kerk van Ooij om 9.30 uur.
Ook jij bent van harte welkom,
Rudo Franken kapelaan
Koningsdag Leuth
Zaterdag 27 april is het weer zover. Onze koning viert zijn verjaardag! Oranjecomité Leuth heeft daarom weer
een leuke dag georganiseerd met een fiets-versierwedstrijd, spellencircuit en activiteiten voor alle leeftijden.
De dag is voor alle kinderen uit Leuth (leeftijd ong. 2 t/m 12 jaar); ook voor de kinderen die buiten Leuth op de
basisschool zitten of nog niet naar school gaan.
Om 10:00 uur starten we vanaf het Kerkplein en gaan we met de door jullie versierde fietsen in optocht naar
het VVLK-terrein waar leuke activiteiten op jullie wachten. Eindtijd is rond 14:30 uur.
Ga jij voor de mooiste fiets? Of ga je voor de overwinning op de stormbaan? Geef je dan op!
Inschrijflijsten voor de activiteiten zullen vanaf 10 april bij je klas worden opgehangen (en voor niet “bijtjes” bij
Partou en de Spar) .
Vergeet niet je papa, mama, opa en/of oma mee te nemen naar het feest, ook voor hen wordt gezorgd.
Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram, houd de Rozet in de gaten.

4

Dodenherdenking Leuth
Graag willen we alle ouders en kinderen van ’t Bijenveld uitnodigen voor de
dodenherdenking op 4 mei. Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand
uitgezonderd.
De bijeenkomst begint om19:00 uur met een samenzijn in de gymzaal van onze
school. Vanaf 19:45 uur verzamelen we op het schoolplein voor
een stille tocht naar het monument bij de kerk. Daar houden we
na de last post gezamenlijk 2 minuten stilte.
Na de kransleggingen is er gelegenheid om in het Kulturhus
een kopje koffie of thee te drinken met de aanwezigen. Voor de kinderen is er limonade.
U bent allen, jong en oud, van harte uitgenodigd!
Herdenkingscomité Leuth,
Wim Megens, Marit Lijnse, Marian Jansen, Willem Schenk en Annelies Zegers

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

Lentekriebels ( sexuele opvoeding)
Als ouder speel je een belangrijke rol in de seksuele opvoeding van je kind, ook al voor de puberteit. Toch is het niet
altijd gemakkelijk om met je kind over seksualiteit te praten.
LOVE-regels
Als je met je kind over seksualiteit wilt praten is het handig om hierbij de vier LOVE-regels gebruiken. Deze vier
regels zijn makkelijk om te onthouden: de eerste letters van deze regels vormen samen het woord LOVE.
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•
•
•
•

Let op je kind: zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Offline én online.
Open communicatie: als je open vragen stelt, nodig je je kind uit om iets te vertellen. Sta ook open voor
wat je kind zelf aan je vertelt.
Voorbeeld geven: wees zelf het voorbeeld. Zorg dat je kind zich kan spiegelen aan ouders die liefdevol en
met warmte met elkaar omgaan. De kans is groot dat hij of zij die houding overneemt.
Er zijn voor je kind: het is belangrijk dat je kind altijd bij je terecht kan als er iets is.

Wensen en grenzen aangeven
Bij de seksuele opvoeding van je kind is het belangrijk dat je kind voor zichzelf kan opkomen en kan laten merken
wat het niet of juist wel wil. Als ouder kun je dit met je kind oefenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag naar de mening van je kind of nodig je kind uit met je in discussie te gaan. Zo leert je kind een eigen
mening te vormen.
Geef complimenten en zorg dat je kind zelfvertrouwen krijgt.
Laat je kind merken dat het zelf de eigen grenzen en wensen mag bepalen.
Geef aan dat het belangrijk is nooit over de grenzen van een ander te gaan.
Leer je kind dat er verschillen zijn tussen prettige en niet-prettige seksuele aanrakingen.
Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen leren om een aantal vragen voor zichzelf te beantwoorden: als ik
meega, is er dan iemand die weet waar ik ben?
Voor kinderen van alle leeftijden is het spelletje ‘wat zou je doen als …?’ zinvol en leuk. Bijvoorbeeld: ‘wat
zou je doen als een ander kind je broek naar beneden wilt trekken?’
Leg het verschil uit tussen leuke en vervelende geheimen. Leuke geheimen mag je voor jezelf houden.
Vervelende geheimen zijn niet fijn; die kun je beter vertellen.
Maak afspraken met je kind. Het is belangrijk dat kinderen vertellen waar ze heengaan. Dit kan op een
positieve manier: “Ik wil graag weten waar je bent, want als ik even weg moet, dan kan ik je bereiken”.

Tips
•
•
•

Maakt je niet druk als je zoon zich als meisje wil kleden (en omgekeerd); dat is normaal op deze leeftijd.
Vertel over het verschil tussen homo- en heteroseksualiteit. Dat je verliefd kunt worden op een meisje,
maar ook op een jongen.
Begin al vroeg met voorlichting over veranderingen in de puberteit (in lichaam, gedrag en gevoel). Bereid je
dochter nu eventueel al voor op haar eerste menstruatie en je zoon op zijn eerste zaadlozing.

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 13.00u-14.00u ( ben meestal in de koffiekamer leerkrachten)

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

Monique Vromen
Meerscholen directeur
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