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Even bijpraten:
De laatste periode van ons schooljaar is erg vervelend begonnen, doordat zowel
leerkrachten, als leerlingen positief getest werden op corona (Covid-19). Dit had en
heeft helaas nog steeds grote impact op alle betrokkenen. De afgelopen periode
hebben we voortdurend weloverwogen in samenspraak met de GGD het beleid
uitgevoerd dat past bij de huidige situatie. We waarderen het dat ouders ons goed op
de hoogte houden en hun verantwoordelijkheid nemen in deze. Daarnaast hebben
wij begrip voor de verschillende emoties die deze situatie met zich mee brengen. We
proberen in deze ook een luisterend oor en / of hulp te bieden.
Wij hopen dat iedereen snel weer op school kan zijn.
Oudervereniging bedankt!
Dit schooljaar was het ook voor de oudervereniging zo dat zij zich flexibel op moest stellen.
Hierin is de oudervereniging zeker geslaagd. We willen alle ouders van de OV daarom ook
hartelijk danken voor het meedenken over en meewerken aan de activiteiten die wél door
konden gaan, hetzij in aangepaste vorm. We waarderen jullie inzet enorm!

De Bijenveld-Doedag

Centrale eindtoets groep 8 2021

Dinsdag 25 mei was de Bijenveld-Doedag. Deze dag
stond in het teken van het thema ‘Circus’ en de
leerlingen hebben allerlei leuke en uitdagende
workshops gevolgd. De grote eindvoorstelling met de
hele school kon helaas door de geldende richtlijnen
m.b.t. Corona (Covid-19) niet doorgaan, maar we kijken
terug op een zeer geslaagde dag. We hopen dat jullie
genoten hebben van de filmpjes en foto’s die door de
leerkrachten via Parro gedeeld zijn.

De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de
Centrale Eindtoets. Altijd weer een spannend moment.
Zij hebben hun beste beentje voorgezet en dan is het
ook prettig als dit beloond wordt. Wij zijn trots op hen.
Ze hebben gescoord passend bij het gegeven
Voortgezet Onderwijs advies. Als school hebben wij
een gemiddelde score gehaald van 536,3 en het
landelijke gemiddelde ligt op 534,5.
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De inzet van extra gelden komend schooljaar.
Vanuit de overheid zijn er extra gelden (vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs ) beschikbaar gesteld voor onze school.
Een gedeelte van deze gelden wordt gebruikt om niet vijf maar
zes groepen te kunnen maken. Daarnaast wordt momenteel een
plan gemaakt waarin beschreven staat welke ondersteuning op
basis van resultaten en observaties nodig is. Op basis hiervan
wordt vervolgens gekeken hoe de ondersteuning plaatsvindt. Bij
dit proces is en wordt, naast het team, ook onze
medezeggenschapsraad betrokken.
Personeelsbezetting komend schooljaar.
Op maandag 21 juni staat de laatste studiedag van dit schooljaar
gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. De laatste studiedag van
het schooljaar staat altijd in het teken van evaluatie en planning,
zowel inhoudelijk als organisatorisch. Op deze studiedag gaan wij
ook de formatie inclusief de Nationaal Programma Onderwijs
gelden met elkaar invullen. Vanuit het ministerie is het kader
m.b.t. wat de school mag doen met de extra middelen helder.
Maar helaas nog niet het € bedrag dat basisschool ’t Bijenveld
komend schooljaar ontvangt. Dit heeft ook invloed op onze
personeelsbezetting voor komend schooljaar. Wij hopen een zo’n
compleet mogelijke personeelsbezetting te delen.

Schoolfruit ( vanaf 7 juni weer zelf meegeven aan uw kind)
Ook dit jaar hebben de leerlingen 20 weken lang iedere
dinsdag, donderdag en vrijdag schoolfruit en -groente gehad.
Dit stopt vanaf 7 juni. Daarom willen we u vragen uw kind vanaf
dan weer eigen fruit of groente mee te geven voor in de
ochtendpauze.

Afscheid TSO medewerkers
Dinsdag 18 mei hebben we afscheid genomen
van Astrid, Petra, Debby, Tamar en Josefien. Zij
hebben zich enkele jaren of zelfs jarenlang
ingezet voor een goed verloop van de
tussenschoolse opvang. Omdat we dit niet
zomaar voorbij wilden laten gaan hebben we
hen die dag in het zonnetje gezet en hen
vanzelfsprekend bedankt voor hun bijdrage.
Ieder van hen heeft, naast een mooie bos
bloemen, een 'Ajuu-paraplu' gehad. Op deze
paraplu hebben alle TSO-kinderen hun naam
gezet. Nogmaals dank!
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Wat staat er nog op de planning tot de zomervakantie?
In de laatste weken die nog komen gaan werkt groep 8 aan een spetterende eindmusical en bereiden de leerlingen
zich voor op het afscheid van ’t Bijenveld. Een belangrijke periode voor onze achtstegroepers.
De jaarlijkse fietstocht met aansluitend een samenkomen op het schoolplein kan in deze vorm helaas niet
doorgaan. De oudervereniging en het team kijken samen naar een alternatieve activiteit zodat we dit schooljaar
toch samen af kunnen sluiten.
Handige weetjes:
• bijeenkomst leerlingenraad vrijdag 4 juni
• Ouderraadvergadering: 8 juni
• MR vergadering: 14 juni
• 21 juni studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
• 23 t/m 25 juni kamp groep 8
• 7 juli musical groep 8
• 15 juli jaarafsluiting
• 16 juli start zomervakantie; alles leerlingen zijn om 12.00u uit

Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022
Ook op onze website staat ons vakantierooster komend schooljaar. Zodat de planners onder ons vast hun
vakantie kunnen gaan boeken. De andere vrije dagen volgen start schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

23-10-2021 t/m 31-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
26-02-2022 t/m 06-03-2022
15-04-2022
18-04-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022
06-06-2022
16-07-2022 t/m 27-08-2022

Monique Vromen
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’t Bijenveld – juni 2021

Beste ouders en verzorgers,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen Brood & Spelen op ’t
Bijenveld in Leuth.
Tsjonge jonge wat vliegt de tijd. We gaan de laatste weken van dit schooljaar tegemoet. Helaas hebben wij als TSOteam nog niet volledig kunnen draaien vanwege alle coronabeperkingen. Zoals iedereen hopen wij ook dat alles
zeker na de zomervakantie weer “normaal” gaat worden. Heel veel geluk hebben we in ieder geval tijdens de pauze
met het weer gehad. De kinderen hebben lekker buiten kunnen spelen en zelfs tijdens de hagelbuien kregen we ze
nauwelijks naar binnen. Wat is er leuker dan hagelsteentjes opvangen en deze in je mond stoppen?
Vol goede moed gaan we de laatste periode in. Blijf allen gezond en tot ziens!
Overblijfkrachten gezocht!
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Lijkt het u leuk om
ons gezellige team te komen versterken, meld u dan aan bij de coördinator of kijk voor meer informatie op
www.broodspelen.nl/vacatures-vrijwilligers. Als vrijwilliger ontvangt u een leuke vrijwilligersvergoeding. Op de
dagen dat u wordt ingezet betaalt u geen overblijfkosten voor uw kind(eren). De roosterplanning gaat altijd in
overleg.
Informatie over het overblijven
Het is belangrijk dat de juiste werkwijze wordt gehanteerd met betrekking tot het registreren van het
overblijven van uw kind(eren). Het gaat in veel gevallen helemaal goed, maar voor de duidelijkheid
vermeld ik hieronder de correcte wijze:
Inschrijven
Alle kinderen die overblijven middels een abonnement of incidenteel moeten ingeschreven zijn bij
Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze
website www.broodspelen.nl
Ouderapp
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en
afmelden voor de overblijf en een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij
ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App
Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.
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Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door
middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl Wij hanteren een opzegtermijn van een
week.
Ruilen
Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Dit graag doorgeven via de ouderapp of via
de coördinator. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf plaatsvindt (bijvoorbeeld vanwege studiedag
of schoolreisje) kan nooit geruild worden.
Ziekte
Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen
abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Ouders kunnen via de ouderapp of via de coördinator
doorgeven dat hun kind ziek is. Ziektedagen kunnen binnen 7 dagen ingehaald worden. Is een kind
langer dan 7 dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd. Als een kind
thuis eet, bij een vriendje of om een andere reden afwezig is, blijft de overeengekomen vergoeding
gewoon verschuldigd.
Aan- en afmelden (extra) overblijfbeurten
Graag uw kind via de ouderapp of via de coördinator voor 9.00 uur dezelfde dag aan- en afmelden voor
het overblijven.

Met vriendelijke groet,
Namens het TSO-Team, Nelly, Marziyeh, Tahereh en Bea
Linda Sweben
Coördinator TSO
E: bijenveld@broodspelen.nl
T: 06-86866615
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