Jaargang 10, nummer 4

Even bijpraten:

Wij zijn samen begonnen aan de laatste 2 schoolweken van 2019. De
school ziet er wederom heel sfeervol uit. Bedankt “versier” ouders.

Dinsdag 19 november j.l. was de thema avond “Opvoeden in het digitale tijdperk”. Mocht u er niet bij hebben
kunnen zijn, dan kunt u op onderstaande deze link klikken voor de presentatie.

Leerlingenraad
Op 10 december j.l. is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Het verslag
kunt u binnenkort op de website vinden: www. bijenveld.com
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Kerstviering ’t Bijenveld
Woensdag 18 december vieren wij kerst op school van 17:00 uur tot
19:00 uur.
Om 17:00 uur starten de leerlingen in hun eigen klas met het buffet.
Hiervoor hebben zij een eigen bord, beker en bestek nodig. Graag
deze ’s avonds aan uw kind meegeven?
Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom in de gymzaal. Hier kunt u
genieten van de kerst optredens van alle klassen.
Onze leerlingen hebben allemaal een kerstbal met schoolwens (samen met de leerkracht)
in de grote kerstboom bij de Spar gehangen.
Na afloop kunt u , samen met uw kind, naar de Spar lopen waar wij samen de avond
feestelijk en sfeervol afsluiten. De grote kerstboom wordt aldaar aangestoken en er
worden kerstballen met schoolwensen uit de boom gehaald.
We hopen u allemaal te ontmoeten.

TSO gaat digitaal in 2020
Beste ouders/ verzorgers
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de Wegwijzer gaat er een verandering plaats vinden In de wijze
van betalen van de tussen schoolse opvang (TSO).
Wij willen u met deze brief laten weten dat we per 1 januari 2020 overgaan op het betalen via
rekening. Dit houdt in dat er niet meer contant betaald kan worden. Ook het gebruik van strippenkaarten komt te
vervallen.
Met ingang van januari gaan wij dagelijks registreren welk kind is overgebleven. Per twee maanden ontvangt u
vervolgens van ons een rekening ter betaling van de overblijfkosten van uw kind.
Omdat het voor ons belangrijk is te weten welk kind overblijft, dient u wel dagelijks door te
geven of uw kind overblijft. Dit doet u nog steeds door in de ochtend een aanmeldbriefje in
de brievenbus te doen. Op die manier hebben we inzicht in de aantallen kinderen die
overblijven en kunnen we onze bezetting daarop inrichten.
Mocht u nu gebruik maken van een vaste kaart dan hoeft u uw kind niet in de ochtend aan te
melden. Bij ons is namelijk al bekend dat uw kind komt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u echter toch nog vragen of opmerkingen heeft
kunt u altijd contact met ons opnemen.
Namens de overblijfkrachten,
Petra, 06 - 52 34 38 11
Astrid, 06 - 45 19 80 99
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Onze school is gezond!
Onze school heeft wederom voor 3 jaar het vignet Gezonde School behaald. Met het
vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die
zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Milieu en Natuur. In de volgende
nieuwsbrief meer over dit thema en wat wij concreet op school hiermee doen en gaan doen.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet)
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 december 2019; kerstviering 17:00 – 19:00 uur ; ouders vanaf 18:00 uur welkom
20 december 2019; 12 uur start kerstvakantie
6 januari 2020; 8:30 uur start de school weer
13 januari 2020; MR vergadering
Vanaf 13 januari 2020; start Cito toetsen
Vanaf 13 januari 2020; pré en adviesgesprekken leerlingen en ouders groep 7 en 8
20 januari 2020; start Jeelo poject “Zorgen voor jezelf en de anderen”
21 januari 2020; OV vergadering
22 januari 2020; Nationale voorleesdagen
30 januari 2020; school om 12 uur uit voor alle leerlingen. ( werkdruk middag leerkrachten)

Monique Vromen
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