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Even bijpraten:
Een fijne en goede start
We hebben samen een fijne en goede start gemaakt met veel
aandacht voor de groepsdynamiek en de sfeer in de groepen. We
vinden het belangrijk hier, zeker na een zomervakantie, weer
opnieuw extra aandacht voor te hebben. Tijdens de informatieavond
die morgen is, hoort u hier o.a. meer over. Ook nemen wij u mee in
onze visie op onderwijs en de wijze waarop we dit invullen.
Er zijn dit schooljaar een aantal nieuwe leerlingen gestart. Die willen
we in het bijzonder welkom heten op onze school. Hetzelfde geldt
voor Juf Rinke, die gestart is in groep 5.
Verder vinden we het fijn u te kunnen vertellen dat juf Femke ook dit jaar iedere donderdag muziekles blijft geven.
Dit dankzij de opnieuw afgegeven subsidie vanuit de gemeente.

Ondersteuning vanuit NPO-gelden:
Net als vorig schooljaar wordt er vanuit de overheid extra geld geïnvesteerd in het onderwijs. De zogenaamde NPOgelden (Nationaal Programma Onderwijs). Zoals jullie in de nieuwsbrief van april 2021 konden lezen, hebben we een
gedeelte van deze gelden ingezet om ook dit schooljaar zes groepen te kunnen behouden. Een andere invulling van
de gelden is ondersteuning buiten de klas. Het doel van deze ondersteuning is om door middel van extra herhaling
en oefening de vaardigheid van leerlingen te vergoten. We vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen.
Daarom evalueren we gestelde korte- en langetermijndoelen om te bekijken of het aanbod nog passend of nodig is.
Juf Arja en juf Margo gaan in de groepen 1, 2 en 3 extra werken en gaan met kleine groepjes aan de slag. Het is fijn
voor de leerlingen dat zij dit met hun eigen/bekende leerkracht doen. In de hogere groepen ondersteunen juf Judith,
juf Janna en juf Carmen, door zowel met leerlingen individueel als in groepjes te werken. De begeleiding is op het
gebied van spelling, lezen en rekenen. Er wordt gebruik gemaakt van computerprogramma's (zoals Bouw!, Letterster
en Rekenblobs) en daarnaast van andere materialen die bewezen effectief zijn.
De ouders van leerlingen die buiten de klas begeleiding krijgen, hebben van de leerkracht van hun kind hierover
bericht gekregen.
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Speerpunten komend schooljaar
Aan de start van het schooljaar blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het jaar dat
komen gaat. We hebben samen een aantal speerpunten opgesteld waaraan we gaan werken.
We gaan bijvoorbeeld meer gebruik maken van onze educatieve ontdek- en beleeftuin in relatie tot de thema’s
van Jeelo. Ook oriënteren we ons dit schooljaar op een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren die
beter aansluit bij dat wat de leerlingen nodig hebben. Tot slot bekijken we welke veranderingen binnen de
leerling ondersteuning kunnen bijdragen aan het verbeteren hiervan. Een goede, alternatieve vorm voor de
groepsplannen en aandacht voor de wijze van overdracht zijn hier voorbeelden van.
Naast bovenstaande nieuwe speerpunten, blijven er ook zaken die het komend jaar de aandacht vragen. Dit
geldt ten eerste voor onze nieuwe rekenmethode waar we mee gestart zijn. Verder blijven we ons o.a.
ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen, didactiek en het werken volgens de 4D-methodiek.

Gezonde school
't Bijenveld heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We
dragen zoveel mogelijk bij aan de ontwikkeling van actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat en we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van onze leerlingen.

Doordat we als school o.a. deelnemen aan het EU-schoolfruit, hebben we daarnaast het
themacertificaat 'Voeding' mogen ontvangen. Ook dit jaar hebben we ons aangemeld voor
deelname aan het EU-schoolfruit en hopen we natuurlijk weer fruit en groente te kunnen uitdelen
aan de leerlingen.

Start van ons eerste Jeelo-project "Zorgen voor jezelf en anderen"
Op maandag 13 september is ons eerste Jeelo-project "Zorgen voor
jezelf en anderen" gestart.
Waarom dit project?
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit
voelt? Dat je goed in je vel zit en blij bent met jezelf? En hoe zorg je
dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook
dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie komen!
Opening en afsluiting.
Maandag 13 september is het project in de groepen geopend door samen een groepskunstwerk te maken. Tijdens
het maken van het kunstwerk hebben de kinderen veel samengewerkt en zijn ze tot mooie resultaten gekomen. Om
dit thema af te sluiten worden er op 19 en 21 oktober danslessen gegeven door Daniëlle Bouwmeester. De kinderen
zijn actief aan het dansen, maar ook hierin zal samenwerken en het groepsgevoel centraal staan.
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Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Thema
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of
ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of
YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of
te fantaseren.
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden
die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne
voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De
Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober.
Het Kinderboekenweekgeschenk voor deze alweer 67ste Kinderboekenweek is geschreven door Bette
Westera: Tiril en de toverdrank. U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau bij de boekwinkel
tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Mark Janssen
maakte het Prentenboek voor de jongere kinderen met de titel ‘Dromer’. Het
prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
Wat gaan we doen?
Op school openen wij de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober. Ook gaan wij met alle
klassen weer heerlijk lezen, voorlezen en passende activiteiten doen uit boeken van het thema.
Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 houden in hun eigen groepen voorrondes voor de
afsluitende voorleeswedstrijd op donderdagmiddag 14 oktober.

Nieuws vanuit de Oudervereniging
Afgelopen woensdag 8 september hebben we de eerste vergadering gehad van de OV. Hierin zijn de taken verdeeld
en hopen we met zijn allen dat we weer kunnen helpen met het organiseren van activiteiten.
Ook het parkeren van de auto’s voor de school is aan bod gekomen, omdat hierdoor onveilige situaties ontstaan
voor de kinderen. Vanuit de oudervereniging willen we dan ook vragen of we er met zijn allen voor kunnen zorgen
dat de straat zo overzichtelijk mogelijk blijft. De auto’s kunnen op het kerkplein geparkeerd worden; daar is ruimte
genoeg. Ook zouden we graag zien dat de doorgang bij de gekleurde paaltjes vrij blijft, zodat de kinderen veilig het
plein kunnen verlaten. Alvast onze dank.
Dan kom ik bij het volgende punt: wij zijn dringend op zoek naar een penningmeester voor de
oudervereniging. We hopen dat er onder de ouders iemand is die zegt: ‘Ik kan wel een paar uurtjes
vrij maken om te zorgen dat de financiën op orde blijven.’ Als penningmeester wordt niet van
je verwacht dat je elke vergadering aanwezig bent. Met de jaarvergadering is het fijn als je de
begroting door zou willen nemen.
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die het kammen van luizen in goede banen wil
leiden: een ‘Hoofd hoofdluis’. Hiervoor hoef je niet aangesloten te zijn bij de
oudervereniging. Het is fijn dat er iemand is die ervoor zorgt dat de materialen er zijn en
dat er wat extra handjes zijn om te helpen op de dag zelf om te pluizen. Je zou dan het
aanspreekpunt zijn.
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Mocht er iemand zijn die interesse heeft in een van deze taken, mag hij/zij contact opnemen met de voorzitster via
de mail rianne_langens@hotmail.com
Verder hopen wij als oudervereniging dit schooljaar weer veel te kunnen betekenen voor de leerkrachten, maar zeker
voor de kinderen en dat we er samen een mooi schooljaar van maken.
Rianne Zegers
Voorzitster Oudervereniging ’t Bijenveld
Moeder van Joey (groep 5), Chris (groep 3) en Eva (groep 1-2)

Bericht van Jeroen van Eck
Vorig schooljaar hebben we met medewerking van Jeroen van Eck een
geslaagde ‘Tour de Leuth’ georganiseerd voor de leerlingen van onze
school. Onderstaand bericht van Jeroen willen we graag met u delen.
‘Wil jij een door mij gesigneerde pet winnen? Haast je dan snel naar
Vakgarage Booltink en ga op de foto met m’n lookalike! 🧢 Wat moet je
doen? Heel simpel, maak een foto of selfie met de pop die bij de
showroomruit staat (of kom gezellig even binnen om naast ‘mij’ op de foto
te gaan) en plaats de foto op Facebook of Instagram. Vermeld Jeroen van
Eck of Vakgarage Booltink zodat we contact met je kunnen opnemen voor
het uitreiken van de petten. Wees er snel bij want op=op.’

Handige weetjes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 september: informatieavond in alle groepen
17 september: schoolfotograaf
20 september: de week van de kennismakingsgesprekken (vanaf groep 6 met leerling)
24 september: studiedag en alle leerlingen vrij
29 september: kinderpostzegels
30 september (13.15u): spreekuur GGD jeugdverpleegkundige
5 oktober: studiedag SPO Condor en alle leerlingen vrij
6 oktober: start Kinderboekenweek
13 oktober: verkiezing nieuwe leden leerlingenraad

Judith Janssen en 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.
Inmiddels zijn de kinderen alweer enkele weken met school bezig en dus ook met de TSO. Zoals altijd en bijna overal
was dat ook even wennen. Ook voor ons als overblijfkrachten. In ieder geval was het fijn alle kinderen weer fris en
fruitig bij ons te verwelkomen.
De groepen 1/2 en 2/3 lunchen in het lokaal van groep 1/2. Zij zitten gezellig bij elkaar in de kring en aan een
aangrenzend tafeltje. De kinderen van de andere groepen zitten aan verschillende groepstafels in de hal. Zodra zij
gegeten hebben en het weer het toelaat (tot op heden geen klagen!), gaan zij naar buiten.
Uw weet inmiddels van eerdere berichten dat wij dringend om nieuwe overblijfkrachten verlegen zitten. We hopen
in de toekomst weer met meer overblijfkrachten te kunnen werken. Daarom wordt deze oproep wederom herhaald
(zie bijlage).
In oktober willen wij starten met de tosti-dagen waarop u uw kind een tosti boterham mee kunt geven, dit wordt
vermeld in de nieuwsbrief van oktober.

Met vriendelijke groet,
Team TSO & Linda Sweben
Coördinator TSO
T: 06-86866615
E: bijenveld@broodspelen.nl
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Bijlage:

Overblijfkrachten gezocht!
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zijn we 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 €10,- vrijwilligersvergoeding per inzet en
betaalt u geen overblijfkosten voor uw kind(eren).
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’.

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.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator.
Met vriendelijke groet,
Team TSO & Linda Sweben
Coördinator TSO
T: 06-86866615
E: bijenveld@broodspelen.nl
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De school is weer begonnen; eruit halen wat erin zit?
Presteren en gelukkig zijn
In onze huidige tijd wordt presteren steeds belangrijker. Kinderen moeten goede cijfers halen, zich sociaal en
emotioneel goed kunnen redden door vriendjes te hebben en zich goed kunnen uiten. Liefst moeten onze kinderen
ook nog ergens in uitblinken.
Als onze kinderen gelukkig zijn, zijn wij het ook.
Misschien moeten we dat gaan omdraaien: Als wij gelukkig zijn, worden onze kinderen dat ook.
Dan ontlasten we onze kinderen van de grote opdracht om ons gelukkig te maken en geven we zelf het goede
voorbeeld.

Alles heeft een juiste tijd en plaats
De kindertijd is bij uitstek de tijd voor ontwikkeling. Alles wat een kind moet weten, leert het in de eerste vijf jaar
van zijn leven. Daarna is het meer uitbouwen van wat in de basis van die vijf jaar is geleerd. Het lijkt wel alsof wij
alles op alles zetten om kinderen in sneltreinvaart door school te loodsen op een zo hoog mogelijk niveau.
Echter als we kijken naar de wereld om ons heen en dan met name de natuur, dan heeft alles zijn eigen ritme.
Sommige bomen zijn honderd jaar voor ze ons opvallen en andere bloemen bloeien maar één dag of nacht
waarvoor hele volksstammen dan uitlopen.
Het gebruik van meststoffen in de land- en tuinbouw is explosief gestegen de laatste tientallen jaren. Groente en
fruit heeft allang de oorspronkelijke smaak verloren.. Appels, peren, worteltjes en boontjes smaken lang zo vol
niet meer dan 30 jaar geleden of uit je eigen moestuintje. Nadeel uit je eigen moestuin is dat er soms wormen of
luizen op je fruit zitten of wat rotte plekjes. Daar kunnen we niet zo goed meer tegen tegenwoordig.
Het lijkt wel of we ook met onze kinderen hetzelfde omgaan als met ons voedsel.
Net zoals in de natuur zijn allerlei methodieken binnen het onderwijs ontwikkeld voor een zo hoog mogelijke
opbrengst.
We staan er niet eens meer bij stil dat een kind straks een volwassene gaat worden. Als een kind de tijd zou krijgen
om rustig in zijn eigen tempo te mogen groeien en ontwikkelen, krijgt het misschien de kans om zijn eigen
wormen, luizen en rotte plekken te overwinnen om op de juiste tijd te kunnen bloeien.

Kinderen zijn geen citroenen
Vaak hoor je de hulpvraag: “Er komt niet uit wat er in zit”. We hebben het idee dat het kind meer kwaliteiten en
capaciteiten heeft, dan dat het laat zien. En dan komen we in actie! Juffen en meesters moet alles op alles zetten
om het kind maximaal tot zijn recht te laten komen en het kind moet steeds nieuwe en betere impulsen krijgen
zodat er uit kan komen wat er in zit.
Maar kinderen zijn geen citroenen. Je kunt ze niet ongestraft uitknijpen als je er niet eerst voor hebt gezorgd dat
ze hebben mogen groeien en ontwikkelen. Wanneer kinderen (te) veel moeten presteren ligt faalangst op de loer.
Hoe mooi is het als kinderen tijdens hun kinderperiode vele ervaringen mogen opdoen. Dat ze zich in de eerste
plaats mogen ontwikkelen met een stevige basis en een goed gevoel over zichzelf.
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•
•
•

Hoe erg is het als hoogbegaafde kinderen leren dealen met saai, dat ongeconcentreerde kinderen
merken dat ze niet echt vooruitkomen als ze naar binnen of buiten blijven kijken.
Hoe erg is het als de adhd-er ontdekt welke prachtige talenten en creativiteit hij in zich heeft.
Hoe erg is het als een kind een jaartje over doet of overslaat? Vanaf de kinder- en pubertijd
wachten er nog vele tientallen jaren waarin normaliter hard gewerkt moet worden.

Soms ben ik wel eens benieuwd hoe kinderen van nu over twintig jaar gaan vertellen over hun kindertijd. Welke
herinneringen hebben ze en waar zijn ze van gegroeid? Waar zijn ze sterk van geworden?
Dat zullen we pas tig jaren later weten.
Het is aan ons om ons nu af te vragen wat wijsheid is om het beste uit de kinderen te halen
Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie, ontwikkeling en gezondheid
van je kind. Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!!
Bellen of mail gerust voor een afspraak kan altijd.En als corona het toelaat, ik heb inloopspreekuur op donderdag
30 september van 13.15u- 14.00u

Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di,wo en donderdag
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