Jaargang 11, nummer 4

Even bijpraten:

Nieuws van de kerstwerkgroep
Dag Sinterklaasje, Merry Christmas! Het is weer tijd voor de gezellige weken
voor Kerst. Voordat de kinderen thuis Kerstmis gaan vieren en de vakantie
begint, houden we op donderdagmiddag 23 december onder schooltijd een
circuit in kerstsfeer. Dit doen we, als het weer het toelaat, zoveel mogelijk in de
buitenlucht rondom school. Ouders kunnen hier helaas niet bij zijn in verband
met de beperkingen die er door de situatie rondom Corona zijn.
Op de ochtend van 24 december brengen alle kinderen een eigen kerstontbijtje mee. Denk aan een lekkere
belegde boterham of broodje, een gekookt eitje, een kerstkransje of een spiesje met fruit. Voor drinken
(chocolademelk/fristi) wordt gezorgd door de oudervereniging. De kinderen gaan 's ochtends meteen naar hun
eigen klas om daar te genieten van hun ontbijtje.
Uiteraard zullen de coronamaatregelen zoals die op dat moment gelden door school worden nageleefd.
We wensen u alvast een fijne Kerst en een gezellige jaarwisseling toe, mede namens het team van 't Bijenveld,
Werkgroep Kerstmis

Nieuw Jeelo-thema
Na de kerstvakantie starten we met ons nieuwe thema van Jeelo: ‘Leren van personen
van vroeger’. Hieronder leest u wat de achtergrond bij dit thema is en wat we onder
andere gaan doen op school.
Achtergrond
Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks
leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Er
zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger en dat
zij daar dan zelf een kritische mening over kunnen vormen en deze vervolgens durven te uiten.
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Wat gaan we doen?
In iedere groep besteden we aandacht aan een kunstenaar. Dit doen we door deelname aan De Kunstweken. De
beeldende vormingslessen zullen geïnspireerd zijn op kunstenaars zoals: Piet Mondriaan, Keith Haring, Andy
Warhol, Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Henri Matisse. Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen
niveau een echt kunstwerk te laten maken.

Tip voor ouders: ziekmelden via Parro!
Sinds dit schooljaar kunt u uw kind ziek- of afwezig melden via Parro in plaats van hiervoor te bellen naar school.
Het ziekmelden via Parro werkt heel praktisch voor ons en waarschijnlijk ook voor u. Het is fijn dat steeds meer
ouders de weg binnen Parro al weten te vinden, maar wanneer u vragen heeft, stel ze gerust. Dan kijken we
even met u mee.

Onze wens voor u en de kinderen
In deze tijd van het jaar is vaak aandacht voor bezinning op dat wat geweest is en
vooruitkijken naar dat wat komen gaat. Het team van ‘t Bijenveld kijkt terug op
een tijd waarin veerkracht en flexibiliteit gevraagd werd, maar ook getoond is.
Dit deden we echter niet alleen; we deden het samen met u als ouders en uw
kinderen/de leerlingen van onze school. Daar zijn we enorm trots op en
dankbaar voor.
Voor de komende tijd wensen we u samen met uw kind(eren), familie en vrienden fijne feestdagen toe, waarin
plaats is voor het laten ontstaan van veel mooie momenten.
Handige weetjes:

•
•
•
•
•
•

23 december: kerstviering van 13.35u-15.15u
24 december: kerstontbijt op school en alle leerlingen vrij om 12.00u
10 januari: weer naar school
12 januari: leerlingenraad
13 januari: spreekuur jeugdverpleegkundige 13.15u-14.00u
18 januari: jaarvergadering OV 20.15u-21.45u

Judith Janssen en Monique Vromen
Bijlagen:
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‘t Bijenveld – december 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.
De Sint is weer vertrokken en wij gaan ons nu weer verheugen op de Kerst! Er is vandaag de dag veel mogelijk maar
er kan nog steeds niemand in een glazen bol kijken dus hoe we gaan starten in januari 2022 is voor iedereen nog
een vraag.
Vanwege de Corona maatregelen eten de kinderen in hun eigen groepje beneden in de hal waar een OBK toezicht
houdt.
De groepen 1/2, 2/3 en groep 5 gaan eerst buiten spelen en daarna lunchen. Groep 1/2 en 2/3 eten in het lokaal
van groep 1/2. Daarna gaan de groepen 4, 6/7 en 7/8 naar buiten na het nuttigen van hun lunch. Dit was weer
heel even wennen maar iedereen past zich heel goed aan, complimenten daar voor! Zoals u weet zit aan ieder
nadeel een voordeel want er zijn kinderen, vooral de meisjes die zodra zij hun broodtrommelje leeg hebben, graag
knutselen of tekenen waarvoor zij nu iets meer tijd hebben.
Inmiddels is Naëma ons team komen versterken, zij is een studiegenootje van Suze en loopt stage op de
basisschool in de Ooij. Fijn dat zij op dinsdag en soms op donderdag inzetbaar is.
Voor de goede orde verzoek ik u, wanneer uw kind niet deelneemt aan de TSO om welke reden dan ook op dagen
dat hij/ zij wel opgegeven is dit a.u.b. te melden bij de coördinator of via de wedaycare app. Als wij dit steeds
moeten navragen bij de leerkracht is dit zowel voor hen als voor ons vervelend. Dank u hiervoor.

Dan wens ik u namens het team van Brood en Spelen hele fijne sfeervolle Kerstdagen toe, een goed uiteinde en een
hoopvol begin. Wij zien de kinderen maandag 10 januari graag in goede gezondheid terug bij de TSO!
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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 aanen 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 jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Jij hoort er ook bij!
We waren er zo aan toe om gewoon de herfst en de winter te mogen beleven zonder corona-adviezen, zonder
bang besmet te worden, zonder de beperkingen en nog zoveel meer.
Helaas is het anders, is het nodig om pas op de plaats te maken en samen te zorgen dat we het virus weer onder
controle krijgen.
Ieder doet daar op zijn manier harstikke zijn best voor, soms kunnen we daarin ook weer van elkaar leren als we er
voor open staan.
De kinderen doen ook hun best, ook zij voelen dat het weer “anders” is, thuis en ook op school!
Voor het ene kind is dat gemakkelijker dan voor de ander maar juist samen kun je zo sterk zijn.
Er is een mooi project (pilot) op een aantal basisscholen gestart vanuit KinderrechtenNu
Samen in gesprek met de vraag; wat heb je nodig om veilig en gezond op te kunnen groeien.
Voor wie wil een mooie vraag om het er thuis eens over te hebben, het levert vaak waardevolle gesprekken op.
En er hoort een prachtig filmpje bij waar ik vrolijk van word en dat deel ik graag!
https://www.youtube.com/watch?v=ge87PmS9oV8

Waar ik iets minder vrolijk van word is dat ik voorlopig niet meer op de scholen kom vanwege de corona-regels,
mijn spreekuren vervallen dus. Ik blijf via de mail en telefonisch bereikbaar en op afstand kunnen we altijd een
ontmoeting voor een gesprek plannen.
Juist om te voorkomen dat kleine zorgen tè groot worden.
Dus trek gerust aan de bel als dat nodig is!!

Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-16.30u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di, woe en donderdag
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