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Even bijpraten:
Anti honden poep borden geplaatst.
Maandag 30 september kwam de burgemeester op school.
Afgelopen schooljaar was hij ook in groep 7/8 om met de leerlingen
te praten over zaken die volgens hen anders in het dorp moeten en
kunnen.
Leerlingen hebben aangegeven geen hondenpop meer op de Rollebol
te willen. Leerlingen hebben een ontwerp gemaakt voor een heus
verbodsbord. Het ontwerp van Puck heeft gewonnen. Samen met
alle leerlingen van leerjaar 7 en 8 zijn wij naar de speeltuin gelopen.
Ook de pers was erbij. Puck heeft beide borden samen met de
burgemeester in de stromende regen mogen onthullen. TOP.

Personeelsnieuws:
Invalleerkracht Anyssa werkt op woensdag t/m vrijdag in groep 4/5. Zij blijft de
komende weken werken in deze groep. Zij stelt zich hieronder aan u voor.
Mijn naam is Anyssa van de Goor. Ik ben 23 jaar oud en woon in Nijmegen. Ik ben
afgestudeerd aan de pabo in Nijmegen en werk nu voor het tweede jaar in het
onderwijs. Ik sta op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4-5. Naast het werken
volg ik de opleiding bewegingsonderwijs, zodat ik de kinderen ook gymles mag en kan
geven. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te shoppen en te voetballen.
Ik heb het erg naar mijn zin en voel mij thuis op ‘t Bijenveld. Ik hoop nog een leuke
tijd tegemoet te gaan in Leuth.
Met vriendelijke groet,
Juf Anyssa
TSO bericht
De overblijfkrachten merken dat leerlingen die tussen
de middag thuis eten te vroeg op school komen.
I.v.m. de veiligheid en het overzicht houden op de
leerlingen die wel overblijven vragen wij u uw hulp.
Kinderen mogen pas vanaf 13:05 uur het schoolplein
op.
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Wij stellen graag aan u voor:
De Leerlingenraad 2019-2020 van ‘t Bijenveld

Noortje Stijn Mick Merijn
Lieve esmee nova naomi puck
Ook dit schooljaar hebben wij een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is dat zij met ons meedenken
voor een fijne school. De rollen van voorzitter en secretaris zijn verdeeld. Zij geven aan ons aan waar ze tevreden
en niet tevreden over zijn. Ook voorzien zij ons van tips. Tijdens de 1ste vergadering heeft de leerlingenraad de
volgende tips aan de leerkrachten gegeven:
• Beurtstokjes gebruiken in de klas om de beurten random te kunnen geven
• Als er in een groepje dat samenwerkt iets gebeurt, het hele groepje aanspreken i.p.v. 1 kind
• Wc-gebruik: hygiëne blijven controleren en kinderen blijven aanspreken, m.n. de jongens.
De leerlingenraad werkt onder verantwoording van juf Arja.
U kunt de verslagen ook altijd teruglezen op de website van de school.
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Woensdag 2 oktober hebben wij de Kinderboekenweek gezamenlijk geopend op de
parkeerplaats. In de reiskoffer zat voor elke klas een cadeau: een nieuw
voorleesboek .

Leerlingen hebben het lied geleerd “Reis mee”. Alle groepen gaan op donderdag 10
oktober nog naar de voorstelling ‘Een reis om de wereld in 80 dagen’ in de
bibliotheek te Groesbeek
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan de voorleeswedstrijd voor de leerlingen
uit groep 3 t/m 8. De voorrondes zijn morgen op school. ( donderdag 10 oktober)
De winnaar mag aangeven of hij of zij door wil naar de regionale voorronde.

Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 oktober t/m 18 oktober herfstvakantie
22 oktober OV vergadering
23 oktober luizen kammen
28 oktober: 14:00 uur educatief programma op school m.b.t. 75 jaar bevrijding
29 oktober leerlingenraadvergadering
Week 44 ; de week van de voortgangsgesprekken en start EU schoolfruit
Week 45 ; de landelijke week van respect
8 november; start landelijke week Mediawijsheid
8 november: groep 1 t/m 8 school is om 12 uur uit. werkdrukmiddag voor de leerkrachten
11 november; thema avond; “Opvoeden in het digitale tijdperk” voor ouders groep 1 t/m 8
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Terugblik studiedag SPO Condor en ’t Bijenveld
De studiedag van SPO Condor werd gehouden in hotel Val Monte. Alle leerkrachten van onze 10 scholen
hebben op deze dag een inhoudelijke training gevolgd. Hiervoor konden zij kiezen uit de volgende
onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Oplossingsgericht werken met uitdagend gedrag.
Het voeren van kindgesprekken.
De leerkracht als coach.
1 day Google bootcamp

Tijdens onze studiedag op /t Bijenveld stonden de volgende onderwerpen centraal:
1. Van Jaarplan naar ons nieuwe Schoolplan
2. Dans en Muziek op ’t Bijenveld
3. Leeropbrengsten van onze leerlingen; vanuit de data, hebben wij “duiding” gegeven aan deze data
en doelen gesteld voor de komende periode. Wat gaan we doen in de verschillende klassen?
4. Teamtraining gevolgd over het instructiegedrag van leerkrachten om een effectieve les te geven.

Thema avond “Opvoeden in het digitale tijdsperk”
Maandag 11 november
Inloop 19:15 uur
Start avond: 19:30 – 21:30 uur
Heeft u zich al aangemeld?
Aanmelden kan via de Parro app of door een mail te sturen aan directie@bijenveld.com
Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd online door. Ze
zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online worden aangeboden.
Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig
zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media en onbekend bent met alle
mogelijkheden en valkuilen.
Hoe bereid je je kind voor op deze digitale wereld? Waarmee moet je in je
opvoeding rekening houden als het digitale media betreft?
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij de organisatie Social Media Wijs
uitgenodigd om de ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ te verzorgen.
Tijdens deze interactieve avond wordt allereerst een inleiding over kinderen en
internet gegeven, op basis van de laatste trends en onderzoeken. Vervolgens krijgt u
tips om de media opvoeding van uw kind vorm te geven.
Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de kansen en
bedreigingen van digitale media.
Over Social Media Wijs
Social Media Wijs is een landelijk trainings- en adviesbureau op het gebied van mediawijsheid en digitale
vaardigheden in het onderwijs.
Meer over Social Media Wijs: www.socialmediawijs.nl
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Jeelo project “Inrichten van je eigen omgeving”.
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EHBO Cursus
De meeste ongelukken met jonge kinderen gebeuren in en om het huis. Ze raken
bekneld tussen de deur, vallen van de trap of verslikken zich in een klein voorwerp.
Vooral de eerste minuten na een ongeval zijn belangrijk.
EHBO bij (kinder)ongelukken
EHBO vereniging Beek
Wanneer: dinsdag 5 november 20.00-21.30 uur
Tijdens deze avond komen diverse ongelukken aan bod. Er wordt uitgelegd hoe u kunt
handelen en mogelijk erger leed kunt voorkomen.
Inloop is vanaf 19.45 uur.
Plaats: Kulturhus in Beek, Roerdompstraat 6 (in de foyer)
Kosten: gratis (koffie en thee inbegrepen)
Aanmelden: cbbeek@ggdgelderlandzuid.nl

Aankondiging EU-schoolfruit programma:
Beste ouders,
Afgelopen week hebben wij zeer positief bericht ontvangen dat wij, basisschool ‘t Bijenveld, opnieuw zijn
ingeloot voor het EU-schoolfruit programma.
Dit project sluit aan op onze visie binnen het predicaat ‘De Gezonde School’.
Wat houdt dit in?
Vanaf de week van 17 november t/m 17 april (20 weken) zullen de leerlingen voor het ‘10uurtje’ op 3 dagen in
de week, gratis groente/fruit krijgen als tussendoortje van lokale boeren.
De leerlingen zullen hierdoor kennismaken met diverse soorten groenten en fruit. Daarnaast zullen tijdens dit
programma ook educatieve lessen worden gegeven.
De definitieve dagen worden komende weken vastgesteld, nadat wij meer informatie hebben vernomen van
de leverancier. Wij zullen u hierover informeren.
Helpt u mee?
Op de dagen van het schoolfruit hoeft u uw zoon/dochter géén eigen tussendoortje mee te geven.
Voor het snijden/verdelen van het groente en fruit zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen op de
betreffende ochtenden van ongeveer 08:30u-08:45u.
De intekenlijst volgt in de week van maandag 4 november op de deur bij het bureau van Renate.
Wij kijken uit naar een smaakvol, gezond en leerzaam project!
Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep ‘De Gezonde School’
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Maandag 28 oktober 14:00 uur gaan wij met alle leerlingen het lied “Vrij “zingen. Leerlingen in de bovenbouw
hebben over dit thema gedichten geschreven. Ook deze zijn te lezen in de tentoonstellingsruimte.
Tijdens dit educatieve moment wordt de wandtegel officieel onthuld.
Zoals u in de uitnodiging kunt lezen bent u van harte welkom.
Monique Vromen
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Het Ooijs ommetje
Op zondag 10 november 2019 wordt in Ooij voor de 14e keer het Ooijs
ommetje, de loop van de Ooij gehouden. Alle kinderen worden uitgenodigd
om mee te doen aan de kinderloop. Deze start om 10:00 uur en wordt in 3
leeftijdscategorieën ingedeeld: categorie 1 groep 1-2; categorie 2 groep 3-4-5
en categorie 3 groep 6-7-8. Allen lopen een rondje van 1 km door het
centrum van Ooij. Van tevoren om 09.45 uur zal er een gezellige warming-up
plaatsvinden met speelse oefeningen.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro. Kinderen kunnen inschrijven op de site www.hetooijsommetje.nl of op
www.inschrijven.nl. Er zijn mooie prijzen te winnen voor diegene die het hardste kunnen lopen. Zie voor meer
informatie www.hetooijsommetje.nl.
Het inschrijfgeld van de kinderen wordt gedoneerd aan:

Hopelijk doen er veel kinderen (ook ouders zijn welkom) mee op 10 november 2019.
Heeft u vragen hierover mail ons. bastenrun@gmail.com, u kunt ons ook telefonisch bereiken, tel. 024-6633476, er
kan altijd iemand langs komen om uw vragen te beantwoorden.

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Omgaan met boosheid
Ieder mens heeft te leren omgaan met boosheid. Boosheid is een emotie die je in je lijf kunt
voelen omdat bloeddruk, hartslag en hormonen aangeven dat er iets aan de hand is. Zo
helpt boosheid je om je grenzen aan te geven en jezelf te beschermen. Jonge kinderen geven
nog pure uiting aan hun boosheid door dit met hun hele lijf te uiten.
De reactie van ouders op boosheid van hun kind
Al heel jong merken kinderen hoe hun ouders reageren op hun gedrag en gaan ze daar een antwoord op vinden.
Als kinderen zich boos gedragen, roepen ouders vaak dat ze moeten ophouden. Of kinderen merken bijvoorbeeld
dat mama erg verdrietig wordt als ze boos zijn. Wanneer we kinderen niet toestaan om hun boosheid te uiten,
zeggen we daarmee dat boosheid verboden is. In feite zeggen we daarmee ook tegen onze kinderen dat het niet
oké is om voor jezelf en je eigen belangen op te komen.
Het effect van de boodschap over boosheid
Het kind probeert op andere manieren zijn boosheid te uiten of houdt het in waardoor er na verloop van tijd
meestal een driftbui volgt. Ook dit kan een gewoonte worden die ouders soms al aan voelen komen. Ze vrezen dan
de driftbui en weten hier niet zo goed op te reageren en zetten daar vaak hun eigen boosheid tegenover.
Verborgen uitingen van boosheid
Andere manieren om boosheid te uiten die we leren wanneer we het gevoel hebben dat we niet op onze eigen
manier boos mogen zijn, kunnen zijn : ruzie maken, gillen, afreageren op meubilair, de hond en anderen. Je kunt
ook anderen straffen door dingen kapot te maken, te laat te komen, afspraken niet nakomen, anderen kleineren,
geen moeite voor iemand doen of jaloers zijn. Maar ook: jezelf verongelijkt, depressief of onverschillig voelen, ziek
worden.
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Aangeleerd gedrag in plaats van boos doen
In feite is bovenstaande allemaal aangeleerd gedrag wat te maken kan hebben met boosheid omdat je niet in staat
bent om op een adequate manier in het hier en nu je boosheid te uiten.
Effectief boos gedrag
Wanneer er iets tegen je zin in het hier en nu gebeurt en je uit dit door direct duidelijk een grens aan te geven en
de ander te verstaan te geven wat je dwars zit, is je boosheid effectief.
We kunnen kinderen helpen om hun pure boosheid te stroomlijnen. Dat betekent vooral niet schrikken van die
grote berg energie die een kind kan laten zien en het kind helpen woorden te geven aan de situatie en het te leren
zijn grenzen aan te geven. Hoe jonger een kind, hoe meer het lijf meedoet en hoe meer we woorden moeten leren
geven en het kind helpen zijn lijf te helpen beheersen zonder dat er iets beschadigt.
Met woorden, je stem en je lijf op een beheerste manier uiting geven aan je boosheid, is nog niet gemakkelijk te
leren.
Het betekent dat je als ouder in ieder geval rustig blijft en de onmacht van je kind herkent en het kind DOOR de
moeilijke situatie heen helpt. Met het geven van erkenning door te benoemen wat er speelt en toe te staan dat het
kind zich boos voelt en nog niet goed weet hoe dit te uiten.
Lastig gedrag als gewoonte voor verborgen boosheid
Zo kan het dus gebeuren dat lastig gedrag wat we soms ten opzichte van elkaar hebben, een soort van gewoonte is
geworden doordat we niet goed geleerd hebben onze boosheid uiting te geven op een manier die helpend is voor
alle partijen.
Voor ouders kan het ook heel helpend zijn om te onderzoeken welke manieren zij zelf gebruiken om hun boosheid
kenbaar te maken. Welke gewoonte hebben zij ontwikkeld wanneer dingen niet gaan zoals zij willen? Welk
voorbeeld wordt het kind gegeven over boos gedrag?
(uit: blog kindercoach Tea Adema)
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 ( ik ben vanaf 20 aug. weer bereikbaar)
Mijn spreekuur is op donderdag 7 november en 5 december van 13.15u-14.15u , ik ben in de docentenkamer of
de IB-kamer boven
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-17.00u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di,wo en donderdag
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