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Even bijpraten:
PRIMAIR ONDERWIJS VERDIENT MEER!
Afgelopen week hebben wij de landelijke staking ondersteunt omdat
óók wij willen dat kinderen goed onderwijs blijven krijgen. En dat er
NU structureel geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs.
Wij willen zorgen dat studenten een aantrekkelijk perspectief krijgen
in onderwijsland en voor ons mooie vak gaan kiezen. Zodat wij actief
werken aan het tekort van leerkrachten.
Daarnaast willen wij minder werkdruk, meer ondersteuning voor de school en een eerlijk salaris. Zoals een kleuter
thuis aan haar moeder vertelde: “Ik ben vrij omdat de juffen staken. Ze kunnen bijna niets meer kopen omdat ze te
weinig geld krijgen”. De moeder legde de kleuter uit dat het ook gaat om dat er genoeg juffen en
meesters moeten blijven komen. O zei de kleuter dat komt mooi uit wat ik wil juf worden”.
Wij willen u bedanken voor de support die wij krijgen van u als ouder en beseffen ook dat u
wederom opvang voor uw kinderen heeft moeten regelen. Maar dank hiervoor.
Welkom
Op onze school zijn 2 leerlingen ingestroomd. Ray in groep 3 en in Noah in groep 6/7.
Wij wensen hen een fijne tijd bij ons op school.

Plastic doppen spaaractie.
In groep 6/7 is een plastic doppen spaaractie gestart. Deze doppen komen ten
goede aan een stichting die hiervoor meehelpt om hulphonden te financieren
voor mensen die dat nodig hebben. Dus… heet u plastic doppen (denk hierbij
aan drankverpakkingen, maar ook aan doppen van bijv. pindakaaspotten) dan
kunt u ze inleveren bij groep 6/7

Fietsen parkeren en geef elkaar de ruimte.
Wij vinden het super fijn dat er veel ouders en leerlingen
met de fiets naar school komen. I.v.m. de veiligheid van
iedereen willen wij u vragen om de fietsen goed te
parkeren en ook ruimte te laten op de stoep voor
leerlingen die te voet naar huis lopen. Dank voor uw
medewerking.
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Schoolfruitprogramma is weer van start gegaan.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen als tussendoortje fruit/ groente van
school. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen van al het fruit/ de groente proeven, zodat zij
ook kunnen kennismaken met nieuwe smaken. Wanneer uw kind hier echt niet genoeg aan
heeft, mag u op die dagen natuurlijk altijd met mate wat aanvullend fruit / groente
meegeven van thuis.

Jeelo: inrichten van je eigen omgeving.
Alle kinderen hebben een ontwerp gemaakt voor een verftekening op de 8 betonnen palen die op het schoolplein
staan. Er zijn 8 prijswinnaars:
Groep 1: Isabel

Groep 2: Claartje

Groep 3: Luna

Groep 4: Isis

Groep 5: Liv

Groep 6: Nova

Groep 7: Stef

Groep 8: Nora

Het is nog niet bekend wanneer de ontwerpen op de palen geschilderd zullen worden; dit is afhankelijk van de
weersomstandigheden en temperatuur.
Voorleeswedstijd en leesplezier.
De winnaar van onze voorleeswedstrijd is Isa janssen- Duyghuysen. Zij heeft al aangegeven
dat zij heel graag mee wil doen aan de volgende ronde!
Binnenkort gaat de bibliotheekcampagne Nederland Leest van start. De kinderen van groep
7/8 lezen en krijgen dan het boek Borealis van Marloes Morshuis.
Meer weten? https://www.nederlandleest.nl/over-borealis/

Leerlingenraad
Op 29 oktober j.l. is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Het verslag kunt u op de website vinden:
www.bijenveld.com
Thema avond “Opvoeden in het digitale tijdsperk” voor alle ouders groep 1 t/m 8
dinsdag 19 november op basisschool OP WEG
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
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Sinterklaas
Zaterdag 16 november 2019 komt Sinterklaas weer in Nederland aan.
De school wordt langzaam maar zeker door onze “versierouders”
omgetoverd in een mooie december sfeer.
Dit betekent dat er op school weer volop bedrijvigheid is rond dit thema.
Dit jaar volgen wij de verhaallijn van het Elburger sinterklaasjournaal.
U kunt dit ook volgen op: YouTube of facebook.
Het wordt 3 keer per week op deze media gezet door de organisatie.
Verder hebben wij voor dit verhaal een logeerbed nodig, liefst ook een roodkleurig
dekbedhoes of overtrek. Van wie mogen wij dit lenen?
De kinderen mogen maandag 2 december een schoen meenemen naar school, die wordt dan
gezamenlijk gezet. 5 december vieren wij Sinterklaas op school, er is die dag een continu rooster.
Kinderen moeten zelf hun lunch meenemen, maar voor het tussendoortje wordt gezorgd.
Wij hopen op een fijne en gezellige tijd.

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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Muzieklessen
Afgelopen weken werden de leerlingen verrast met muzieklessen, gegeven door de
enthousiaste docenten van muziekschool Muzida: Elske van Thoor (pianodocent) en
Julian Souisa (gitaardocent)
Muzida is een kleinschalige muziekschool in Millingen aan de Rijn waar piano- en
gitaarlessen worden gegeven aan kinderen en volwassenen.
De individuele lessen worden gegeven door professionele docenten die de lessen afstemmen op het niveau van
iedere leerling.
Twee keer per jaar organiseren wij een feestelijk concert waarbij leerlingen mogen optreden.
In 1977 is onze muziekschool opgericht als muziek- en dansschool. Vandaar de naam Muzida. De doelstelling is
door de loop van de jaren heen niet veranderd, namelijk het bevorderen van de belangstelling voor muziek. Dit
doen wij door op laagdrempelige wijze onze leerlingen de ruimte te geven hun eigen muziekvoorkeur te
ontwikkelen en te verbreden.
We hopen dat door deze lessen de interesse is
gewekt bij de kinderen. We nodigen ze van harte
uit om gebruik te maken van onze proeflessen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
site: www.muzida.nl
Of stuur een mailtje naar info@muzida.nl

Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 november: 9.00 – 11.00 groep 7/8 brengt een bezoek aan de bibliotheek Mariënburg . Zij krijgen een
workshop over Nepnieuws. In de klas wordt hier ook nog een les over gegeven.
19 november: thema avond; “Opvoeden in het digitale tijdperk” voor ouders groep 1 t/m 8 op
basisschool OP WEG in Ooij
22 november: afsluiting Jeelo project: inrichten van je eigen omgeving.”
25 november: start Jeelo project: “leren van personen van vroeger” deze keer is het gekoppeld aan het
project Kunstweken. U hoort er binnenkort meer over.
25 november: MR vergadering
5 december: Sinterklaas viering op school. Continurooster ; de school is om 14:00 uur uit.
10 december: leerlingenraadvergadering
18 december: 17:00 uur kerstviering op school
20 december: 12 uur start kerstvakantie

Monique Vromen
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De komende weken neemt Sportvereniging Switch`87 de gymlessen op school weer over!
Om kinderen bekend te maken met volleybal, de technieken en de spelregels, verzorgt Switch ´87, samen
met een trainer van de NeVoBo, volleybal-lessen op de basisscholen in Millingen aan de Rijn, Kekerdom
en Leuth. Later in het schooljaar zal Switch`87 nog een schoolvolleybaltoernooi organiseren. Dit jaar in
een iets andere vorm dan voorgaande jaren. Daarover later meer.
Wij wensen alle leerlingen heel veel plezier met de volleybal-lessen!!
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Groesbeek, 23 oktober 2019
Geachte mijnheer/mevrouw,

In 2016 zijn we, naar wij hopen, een traditie gestart met de Lichtjesavond. Ook dit jaar weer worden op kerstavond,
dinsdag 24 december 2019, om 16.00 uur kaarsjes geplaatst bij de graven van de militairen op de Canadese Militaire
ErebegraafplaatsaandeZevenheuvelenweg in Groesbeek.
Deze jongen mannen hebben ruim 74 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in vrede Kerst kunnen vieren
met familie en vrienden. Deze bijzondere namiddag is dan ook bedoeld om de herinnering aan hen levend te houden.
Dit feest van het licht en herinnering kan voor vele nabestaanden niet worden gevierd met hun omgekomen dierbare
familieleden en vrienden. Daarom wordt in heel Nederland dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de
vrijheid hebben gebracht, te herdenken, de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en dankbaarheid te
tonen.
De koppeling naar de Kerst in vrede en de begraafplaats willen we maken met de jeugd en hun ouders van de gemeente
Berg en Dal. De geschiedenis van de diverse dorpen die nu onder de gemeente Berg en Dal vallen is sterk gekoppeld aan de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Om die reden willen we de schoolkinderen van de gemeente BergenDalen
hun ouders van harte uitnodigen om er samen voor te zorgen dat op kerstavond bij elke grafsteen een kaarsje
brandt.
Via de u bekende schoolkanalen ontvangt u als ouders/verzorgers van de kinderen daarom deze informatiebrief. De
aanmeldingen voor deelname aan deze middag gaan dan direct naar de Stichting Lichtjesavond Groesbeek (SLaG). Met de
aanmeldingen kunnen wij de opkomst op 24 december inschatten en zorgen voor voldoende vrijwilligers en
ondersteunende middelen op deplots1.
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven, wordt de middag gezamenlijk afgesloten. Voordat u allen weer naar huis
gaat, staat er warme chocomel en wat lekkers voor iedereen klaar op het terrein van de beheerder, bereikbaar als u de
begraafplaats aan de rechterzijde verlaat, aangegeven middelsverlichting.
De Zevenheuvelenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, maar indien u wilt meedoen aan de Lichtjesavond kunt
u doorrijden en aan de Zevenheuvelenweg parkeren. Verkeersregelaars zullen u daarbij ondersteunen. De
parkeerplaats van de begraafplaats is alleen bereikbaar voor mindervaliden en de hulpdiensten.

Programma:
15.30 uur: verzamelen op de Canadese Begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg.
16.00 uur: korte toespraak Ceremoniemeester en (loco)burgemeester;
16.10 uur: het eerste kaarsje wordt geplaatst;
16.15 uur: alle kinderen en bezoekers naar de plots om de overige kaarsjes te plaatsen; 16.45/17.00 uur: alle kaarsjes
geplaatst en branden;
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven staat de warme chocomel en wat lekkers klaar op de door vrijwilligers aangegeven
plaats. Hier staan ook enkele toiletten.

18.00 uur: einde.
1

De Canadese Militaire Erebegraafplaats is verdeeld in 22 rechthoekige stukken, plots genaamd, gescheiden door bredere stroken gras. In totaal zijn
er 22 plots. 18 plots met 128 graven, 2 plots met 80 graven, 1 plot met 71 graven en 1 plot met 64 graven.
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U kunt uw kinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes2 opgeven door het bijgevoegde
aanmeldformulier vóór 18 december ingevuld aan ons terug te sturen.
Het is voor de organisatie belangrijk om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers. Indien de school van uw
kind(eren) is gekoppeld aan een van de plots, dan krijgt u van ons na 18 december bericht welk plot dat is en hoe dat plot is
aangegeven.

Wij hopen u op dinsdag 24 december aanstaande te mogen begroeten!

Met vriendelijke groetTeam SLaG

2

Zover deze nog niet zijn aangemeld bij of via een andere school uit Berg en Dal.
Stichting Lichtjesavond Groesbeek|www.lichtjesavondgroesbeek.nl|KVK 71827242| Banknummer RABO:
NL69RABO0330523112 t.n.v.Lichtjesavond Groesbeek

U kunt uw kinderen , neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes3 opgeven door het bijgevoegde
aanmeldformulier vóór 18 december 2019 en aan ons terug te sturen naar:
Per E-mail:
lichtjesavondgroesbeek@gmail.com

Per post: Team SLaG
Lievensweg 22
6562XN Groesbeek.

Aanmeldformulier:
Naam ouder(s)/verzorger(s)/
begeleider(s)
Aantal kinderen

School
(In gemeente Berg en Dal)
Uw E-mailadres
Deelnemers zijn van buiten
Gemeente Berg en Dal
3

Zover deze nog niet zijn aangemeld bij of via een andere school uit de gemeente Berg en Dal.
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Misschien nog een beetje vroeg maar toch…. de boot is alweer onderweg
Mag je liegen over Sinterklaas?
Als je je kinderen leert dat liegen niet mag, hoe zit het dan met de grote leugen over
Sinterklaas? Ouders vragen zich af of ze hun kind niet belazeren en dat het schadelijk voor een kind kan zijn als het
de waarheid achterhaalt. Het kan immers een grote teleurstelling zijn voor kinderen en ze kunnen zich er heel
akelig voelen dat ze jaren zijn gefopt.
Maar klopt dit wel of is het meer een zorg van ouders?
Het denken van ouders
Ouders denken en weten wat het verschil tussen wat echt is en wat fantasie is.
Soms herinneren ze zich het ongeloof en misschien zelfs wel boosheid toen ze erachter kwamen dat Sinterklaas
niet bestond.
Het denken van het jonge kind
Jonge kinderen hebben een nog minder ontwikkeld besef van wat echt is dan oudere kinderen.
Wat ze zien is waar!
Dit betekent dat je je ter plekke kunt omkleden als Sinterklaas en op het moment dat die verkleedpartij voltooid is
de peuters en ook nog veel kleuters je dan Sinterklaas gaan noemen, ook al hebben ze net de transformatie zelf
gezien.
Iedere ouder herkent dit en weet dat je kinderen kunt foppen waar ze bij staan.
Kinderen stellen ook geen vragen hoe het kan dat de schoen gevuld wordt en hoe het kan dat de pakjes zomaar in
de gang staan. Voor een jong kind is het geen leugen, maar een waarheid dat Sinterklaas en zijn knechten ’s nachts
over de daken galopperen.
Wanneer ouders hun jonge kinderen gaan vertellen dat Sinterklaas niet echt is, kan het kind in verwarring raken
omdat hij toch echt waarneemt dat het wel echt is.
In de beleving van jonge kinderen kan alles. Dieren kunnen praten, jij kunt toveren en alles is wat het is.
De verandering
Het mooie is dat je ieder jaar kunt volgen hoe ver een kind is in zijn ontwikkeling.
Het blinde geloof wordt op een dag nieuwsgierigheid want hoe kan het dat?
Een korte en voor het kind logische uitleg is voldoende om het geloof nog een jaartje vooruit te schuiven.
Een jaar later is daar de twijfel en zijn er meer vragen.
En dan komt het jaar van het inzicht. De twijfel heeft wortel geschoten en je ziet het inzicht dalen.
Het kind hoort nu bij de groten en kan meedoen met de groten om het feest voor de kleintjes in stand te houden.
Je zult merken dat je kind nu echt de kleutertijd voorgoed voorbij is en dat zijn denken zich vanaf nu steeds meer
en beter ontwikkelt.
Wat kunnen ouders doen?
Wanneer ouders oprecht willen zijn voor hun kinderen, zouden ze ook kunnen bedenken dat alle sprookjes,
verhalen en films ook fantasie zijn net als Sinterklaas waarbij de laatste gewoon uit het verhaal is gestapt.
Een film benadert dit al heel dicht en daarover zeggen we ook niet dat we liegen tegenover onze kinderen.
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Beginnen kinderen te twijfelen en vragen te stellen, dan kan het handig zijn om eerst te vragen wat het kind zelf
denkt. Je gaat dan mee in zijn wereld. Bestaat die wereld eruit dat het kind nog gelooft dan beweeg je mee.
En bij de twijfel geef je eerlijk antwoord en vraag je verder.
Wanneer zo rond het zevende jaar de ontdekking steeds reëler wordt, maak het dan tot een belangrijke stap en het
horen bij de groten. Het kind mag vanaf nu delen in het verhaal en zijn rol innemen van de grotere voor de
kleintjes.
En wellicht het belangrijkste:
Gun je kinderen en vooral jezelf deze prachtige periode van magie en geniet van alle gedachtenkronkels en
maak, doseer de spanning tot handzame proporties.
Een hele fijne voorbereiding naar het Sinterklaasfeest toe gewenst.
(bewerkt uit: blog kindercoach Tea Adema)
Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie, 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) van 13.15u -14.14u op donderdag 5 dec. en dan 23 jan.
( ik ben in de koffiekamer)
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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