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Even bijpraten:
Formatie/aantal groepen schooljaar 2021 – 2022 en eindtijd groepen 1 t/m 4 aangepast.
Het aantal leerlingen op onze school bepaalt
voor een groot deel de bekostiging van ons
onderwijs. Daarbij is de 1 oktobertelling van 2021
een belangrijk ijkpunt. De verwachting is dat wij
dan 122 bekostigde leerlingen op onze school
hebben.
In schooljaar 2021-2022 kunnen wij met zes groepen blijven werken. De volgende groepen worden gevormd: groep
1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 7/8. De ontwikkelingen in de komende tijd m.b.t.
verhuizingen, instroom, versnellers of doublures bepalen het werkelijk aantal leerlingen per groep. Zoals u van ons
gewend bent, hoort u half juni de personeelsbezetting voor komend schooljaar van ons.
Het kunnen behouden van zes groepen kan mede door de inzet van extra onderwijsgelden en het aanpassen van
onze schooltijden.

De schooltijden van groep 3 en groep 4 trekken wij gelijk met de onderwijstijden van
onze kleutergroepen. Concreet betekent dit dan dat alle leerlingen uit groep 1 t/m 4
komend schooljaar op vrijdag om 12 uur uit zijn.

Personeels nieuws:
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u inmiddels heeft gemerkt, ben ik sinds september 2020 vanwege
gezondheidsklachten niet meer werkzaam geweest op basisschool ’t
Bijenveld.
In deze periode heb ik hard gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling op
het gebied van mijn mentale en fysieke gezondheid.
Helaas ben ik hierbij tot het inzicht gekomen dat het lesgeven minder goed
bij mij past en heb ik daarom in goed overleg besloten om afscheid te
nemen van ’t Bijenveld, waar ik de afgelopen jaren met veel plezier heb gewerkt.
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Ik ben mij aan het oriënteren op een andere loopbaan buiten het onderwijs, waarbij ik mijn kennis en ervaring met
het lesgeven aan kinderen ook op een andere manier kan inzetten. Ik heb er vertrouwen in dat dat uiteindelijk
beter bij mij past.
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking, uw vertrouwen en de contacten gedurende de
schooljaren op basisschool ’t Bijenveld.
Op a.s. maandag 19 april zal ik aanwezig zijn op school om op een kleinschalige manier afscheid te
nemen van groep 5-6 en het team.
Ik wens u en de kinderen het allerbeste in goede gezondheid toe.
Vriendelijke groeten,
Cathelijne van Dongen.

Spoedtest Covid-19 voor personeel
Wij zijn blij dat we sinds 2 weken ons personeel kunnen laten testen bij de zakelijke spoedtest. Binnen 30 minuten
ontvangen zij een positieve of negatieve testuitslag en weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
Hierdoor zijn onze vaste leerkrachten maar een korte tijd niet beschikbaar voor de klas. Dat zorgt ervoor dat wij
minder onderwijsuitval hebben, minder vervangers nodig hebben en kunnen werken aan onderwijskwaliteit. Wij
zijn blij dat wij dit voor onze leerlingen kunnen doen.
Terugkoppeling van ouders n.a.v. de vragenlijst: terugblik onderwijs op afstand
In de afgelopen periode vroegen we u om te reageren op een vragenlijst over het
onderwijs op afstand tijdens de schoolsluiting.
Fijn om te zien dat een groot deel van onze ouders de vragenlijst heeft ingevuld en dat ons
rapportcijfer tussen de 3,8 en 5 ligt op een 5-puntschaal.
De waardering die wordt uitgesproken voor onze leerkrachten is fijn, wordt enorm gewaardeerd en werkt
motiverend. Want ondanks dat wij geleerd hebben van de 1ste lockdown, waren wij wederom zoekende.
De tips en input die ouders gegeven hebben, nemen wij zeker ter harte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behoefte
van enkele ouders aan meer contact- en instructiemomenten, een online communicatiesysteem en meer
verwerkingsstof. Bijzonder zijn ook de opmerkingen over wat wij vooral moeten behouden na deze periode zoals:
heldere communicatie, direct contact tussen de leerkracht en de leerling en voldoende online instructiemomenten.
Mooi om terug te lezen dat de leerkrachten goed en eenvoudig te bereiken waren.
Wij bedanken u voor de input en bespreken deze in detail binnen het team en met onze MR.
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Nieuwe indeling extra ondersteuning vanuit “subsidie achterstand corona gelden”
Na wederom een periode van thuisonderwijs hebben we, na een fijne herstart,
weer de Cito-toetsen afgenomen. Door deze afname hebben wij een duidelijk
beeld gekregen van wat de kinderen allemaal kennen en kunnen. In oktober
hebben wij jullie geïnformeerd over hoe wij op school de ‘subsidie achterstand
corona gelden’ op onze school inzetten. Naar aanleiding van de laatste Cito
resultaten en observaties van de leerkrachten zijn de groepjes bij Karlijn Vroemen
(RT) en Judith Janssen (locatieleider en leerkracht groep 5/6) opnieuw ingedeeld.
Wederom focussen wij ons op de leerlingen met een achterstand in automatiseren en spelling. Wanneer de
begeleiding van uw kind nieuw is of stopt wordt u door de leerkracht op de hoogte gebracht.
Educatieve ontdek en beleef tuin

In het najaar hebben we met het team een inspiratiebijeenkomst in onze educatieve ontdek en beleeftuin gehad
met als doel te ontdekken hoe deze tuin nog meer ingezet kan worden binnen ons onderwijs. De afgelopen
maanden hebben we een eerste plan en opzet gemaakt voor de wijze waarop dit in de praktijk kan. Een resultaat
hiervan is dat we volgende week een viertal les-/ontdekkisten krijgen en deze in een teambijeenkomst aan ons
geïntroduceerd worden. In deze kisten zitten bijvoorbeeld kleine loepjes, verzamelbakjes, zoekkaarten en
buitenlessuggesties. We kijken ernaar uit hier in onze groepen mee aan de slag te gaan! Verder is het werken in de
schoolmoestuintjes weer opgestart en zal de groep 6/7 hier zorg voor dragen. Tot slot onderzoekt één van de LIOstagiaires met haar afstudeeropdracht op welke wijze de educatieve ontdek en beleeftuin ook aan kan sluiten bij
het JEELO-onderwijs. Kortom: het gebruik van de educatieve ontdek en beleeftuin is volop in ontwikkeling en de
eerste stappen zijn gezet.
OV ’t Bijenveld Bedankt!
Onze OV heeft de eerste sponsoring gedaan voor de educatieve ontdek en
beleeftuin. Als het weer het toelaat, kunnen wij onze buitenlessen nog
beter verzorgen door het gebruik
van deze picknicktafel.
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Leesmotivatie; daar werken wij samen aan!
Om goed te leren lezen is het belangrijk om veel leeskilometers
te maken. Daarvoor is leesmotivatie essentieel. Daar besteden
wij veel aandacht aan. Dit doen wij o.a. door kinderen een
gevoel van controle en zelfvertrouwen te geven in het lezen en
een taalrijke omgeving te creëren. De kinderen maken kennis
met verschillende soorten jeugdliteratuur en schrijvers en
ontwikkelen zo hun eigen smaak.
Op ’t Bijenveld zijn wij in samenwerking met de bibliotheek
bezig met een aantal boekprojecten. Hieronder een verslag hoe er in de groepen mee gewerkt is:
Boekenproject groep 1-2 Toveren met Bibala:
De afgelopen weken hebben we in groep 1-2 met veel plezier gewerkt aan
dit spannende project. De huishoek was omgebouwd tot een echte toveren heksenhoek en er werden ook elke week weer boeken bij getoverd. De
juf moest zich wel elke week verkleden als tovenaar en samen met de
kinderen een toverspreuk opzeggen, want anders zouden de
toverkrachten verdwijnen…. Gelukkig wist Vin steeds op welke dag er
getoverd moest worden en gelukkig kenden de kinderen de lange
toverspreuk goed uit hun hoofd. Aan het einde van het project kwam er
zelfs een soort toverboekje tevoorschijn uit één van de diepe zakken van
de tovermantel!
Het liedje: Zes heksen bij elkaar was ook heel spannend om hierbij te
zingen: https://www.youtube.com/watch?v=65MpTMtZhKM

Boekenproject groep 2-3: De ongelooflijk bijzondere Boekeneter.
Het project gaat over Harry die boeken letterlijk opeet, omdat hij denkt dat hij hier slimmer van wordt. Harry
ontdekt, dat hij ook slimmer wordt als hij de boeken leest. Dit is veel leuker dan boeken eten. De kinderen
hebben kennis gemaakt met verschillende soorten boeken; prentenboeken, gedichtbundels, informatieve
boeken etc.
Boekenproject groep 4: Dwergjes van Tuil
Ontzettend leuke boekenbox waar verschillende verhalen over dieren en dwergjes uit gelezen werden. De kinderen
mochten gedurende dit boekenproject zelf kiezen op welke manier en vooral waar ze gingen lezen. Kinderen lazen
lekker onder de tafel, rondom het bureau en op zelf meegebrachte kussens. In de klas werd er dagelijks
voorgelezen uit het boek 'de Dwergjes van Tuil' en hebben de kinderen ook een ontzettend gave tekening gemaakt
over de Dwergjes van Tuil, zoals Kromme Dieder en Piriaan van Tuil, maar ook het konijn Oredraaier, vlinder
Daphne en bijenkoningin Zwoe.
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Boekenproject groep 6-7 Scoor een boek
Inmiddels zitten we diep in de 2e helft…
De 2e helft van ons leesproject ‘scoor een boek’ dat we in NEC en
Bibliotheek Gelderland-Zuid uitvoeren.
Het is een project om leesplezier en leesmotivatie te behouden en te
vergroten. Voetbal is het thema. Het project is net als een voetbalwedstrijd
verdeeld in 2 delen; de eerste helft en de 2e helft. Ook de ‘rust’ en het
‘fluitsignaal’ dat aangeeft dat het project afgerond is.
De opdracht is om zoveel mogelijk boeken te lezen. Tijdens de ‘rust’ was ons doel om 50 boeken te lezen. Dit zijn er
104 (!) geworden…
208 gelezen boeken is het doel voor het ‘eindsignaal,’ maar ik verwacht dat we daar wel overheen gaan.
Als het goed is hebben de leerlingen ook thuis (samen met u als ouder) activiteiten ondernomen om het leesplezier
en de leesmotivatie te vergroten. Ik hoop dat het allemaal gelukt is. Leesplezier en leesmotivatie vergroot de
woordenschat en het leesbegrip en zorgt ervoor dat woorden ook eerder/sneller worden herkend en daardoor ook
beter geschreven worden. Onder andere spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen profiteren er dus van.
Ook zonder project gaan we door met het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie (deden we voor het project
ook al). Helpt u thuis mee?
Handige weetjes:
• 16 april; bijeenkomst leerlingenraad
• 20 en 21 april; centrale eindtoets groep 8
• Vrijdag 23 april Koningsspelen; alle leerlingen zijn om 12 uur uit.
• Dinsdag 27 april Koningsdag; alle leerlingen zijn vrij.
• Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei; meivakantie.
• Maandag 24 mei; Tweede Pinksterdag.
• Dinsdag 25 mei; ’t Bijenveld Doedag (i.p.v. het jaarlijkse schoolreisje).

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun
je dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw
eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En
maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo
behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse
medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home
Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50.
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan vanaf 29 maart via
www.avond4daagse.nl. Zoek op Berg en Dal en schrijf je in bij jouw
lokale Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier!
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SportXtra
We willen onderstaande flyer graag op verzoek van SportXtra met u delen, zodat u hier over geïnformeerd bent.

Monique Vromen.
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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.
Inmiddels weten de kinderen wie ik ben en ik vind het heel leuk om ook hen beter te leren kennen. We hebben
gelukkig tijdens de pauze droog weer gehad en zijn lekker buiten geweest waar de kinderen zich prima hebben
vermaakt. Vooral de grotere jongens èn meisjes vinden het leuk om met een bal bezig te zijn. Ook valt er soms een
overblijfkracht (OBK) uit Millingen in. Zij heet Margret Janssen en is bekend in Leuth, haar vader woont er. Ook zij
vindt het heel leuk op ’t Bijenveld. Een van de kleuters zei tegen haar: “Je lijkt wel een clowntje….”. Misschien
vanwege haar rode haar….?
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.
Ik wens u, ook namens het team alvast een hele fijne meivakantie en spreek de hoop uit die wij allemaal voelen dat
er dan meer mogelijk is wat betreft de Corona situatie!
Met vriendelijke groet,
Linda Sweben
Coördinator TSO
E: bijenveld@broodspelen.nl
T: 06-86866615
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
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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’.
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.
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Sjors Sportief heeft uw kind zich al aangemeld?
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