dinsdag 7 juli 2020
Beste ouders,
Deze week is het de laatste lesweek van schooljaar 2019-2020. Een jaar dat we allemaal niet gauw
zullen vergeten door de 'corona 'periode van thuisonderwijs in ons land. Maar misschien ook wel het
jaar waarin uw zoon of dochter voor het eerst leerde lezen, of juist de school verlaat, het gelukt is af
te spreken met vrienden en vriendinnetjes zonder hulp van ouders. Kleine en grote ontwikkelstappen
zijn er gezet de afgelopen maanden. Dat maakt het werken op een school zo mooi. Je bent getuige
en onderdeel van het groeien van leerlingen.
Een klein voorbeeld: Ineens staat daar een verlegen leerling in de deuropening die in een prachtige
volzin vraagt “Monique, als je straks tijd hebt, kom je dan kijken naar ons optreden?” De opbrengst
van zo’n klein moment, kan zo groot zijn: trots dat het gelukt is de kamer van de directeur binnen te
komen, trotse klasgenoten bij het bekijken van het werk van elkaar en een trotse leerkracht die van
een afstand staat te kijken en zich bedenkt: ‘t Is gelukt dit jaar! Ze zijn een stap verder. Wij zijn trots
op onze leerlingen! Ze hebben hard gewerkt en talenten ontdekt.
Educatieve beleef en ontdek tuin ’t Bijenveld
Achter de schermen hebben wij doorgewerkt aan de plannen om de strook
achter de school om te toveren in een heuse educatieve beleef en ontdek tuin.
We hebben een educatief plan geschreven en subsidie aangevraagd bij de
provincie en het waterschap. De subsidies zijn binnen. Samen met
hoveniersbedrijf de Overhaag hebben wij de ideeën concreter gemaakt. Op dit
moment is de start gemaakt met de werkzaamheden van het 1ste deel van het
plan. De komende tijd zullen wij meer acties doen
om elk jaar een deel van het plan verder te
kunnen bekostigen.
Onze OV gaat een grote picknick tafel bekostigen voor in deze nieuwe
beleef en ontdektuin. TOP!
Binnen onze schoolvisie en het Jeelo-onderwijsconcept past deze
buitenruimte die uitnodigt tot ervaren, beleven, proefondervindelijk
zoeken en ontdekken. Een educatieve buitenruimte met meer groen,
speelse (ontdek)routes, speelstruiken en een ondergrond van diverse
materialen draagt hieraan bij. Komend schooljaar gaan wij hier ook
buitenlessen organiseren.
Personeel
Vrijdag nemen wij afscheid van juf Anyssa Goor uit groep 4/5. Wij
bedanken haar voor haar inzet en leuke, verfrissende ideeën. Ze gaat na
de zomer in Nijmegen werken, lekker dicht bij huis.
Na de zomer komt Judith Janssen ons team versterken als leerkracht
groep 5/6 en locatieleider. Zij gaat mijn verlofuren invullen.
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Oudervereniging ‘t Bijenveld
Vanaf komend schooljaar draagt de huidige voorzitter Nicole Boerwinkel het stokje over aan Rianne
Zeegers. De andere bestuursleden Merlijn Sutmuller en Hanneke van Swelm blijven doorgaan.
Afscheid nemen van de OV leden wordt na de zomervakantie gedaan.

Ouders Bedankt!
Alle ouders die het afgelopen jaar in school, op het
schoolplein, in de tuin, de groep, met rijden naar excursies,
fruit snijden, luizen kammen of op een andere manier
hebben meegedacht en/of geholpen:
dank, wij kunnen het immers niet alleen!

Spar Bedankt!
Soms loopt het even anders dan verwacht. Maar vandaag zijn de Kerstbal wensen van onze
leerlingen in vervulling gegaan. We zijn er blij met deze spellen en materialen.
Start schooljaar wordt het verdeeld
over de klassen.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Op onze schoolwebsite staan de vakanties en vrije dagen van schooljaar 2020-2021.
De nieuwe schoolgids en de wegwijzer schooljaar 2020-2021 ontvangt u in de 1ste schoolweek.
Ook de Parro link en de outlook planning link zijn vanaf de 1ste schoolweek actief. Op dit moment
worden er veranderingen aangebracht in de Parro app en dat zorgt ervoor dat niet meer alle ouders
gekoppeld zijn en ook kunnen wij geen nieuwe koppelverzoeken sturen.
Protocollen, regels & richtlijnen in schooljaar 2020-2021
We weten nog niet welke protocollen er na de zomervakantie gelden voor het basisonderwijs i.v.m.
het coronavirus. Zonder tegenbericht gaan wij op de huidige manier verder.
Ik wens iedereen, namens alle juffen en
meesters, nu vast een héérlijke
zomervakantie!
Maandag 24 augustus openen wij onze
schooldeuren weer.
Team ‘t Bijenveld
Monique Vromen
Meerscholen directeur
2

