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Jaargang 11, nummer 5

Even bijpraten:

Carnaval
Afgelopen vrijdag is de start van het carnavalsfeest gemaakt en is de
Jeugdprins en zijn gevolg geïnstalleerd door Prins Carnaval. De leerlingen van
't Bijenveld luisterden en keken met aandacht naar de wijze waarop dit verliep.
We hebben zin in aanstaande vrijdag en maken er samen een hele fijne en
gezellige ochtend van!

Educatieve border in onze ontdek- en beleeftuin
Op vrijdag na de voorjaarsvakantie gaan enkele ouders samen met
leerlingen aan de slag met het voorbereiden van de grond, zodat er
op boomfeestdag op 16 maart geplant kan worden. Alvast dank aan
deze ouders! Bij de beplanting van de border helpen opnieuw een
aantal leerlingen mee, omdat we het belangrijk vinden dat zij hier
‘hun steentje aan bij kunnen dragen'.
Met de nieuwe border zorgen we ervoor dat de beplanting van de tuin
nog meer divers wordt. Hier hebben we tijdens onze activiteiten in de
tuin zeker plezier van. Op onze studiedag krijgen we scholing over de
wijze waarop. Hartelijk dank nogmaals aan de oudervereniging die de
financiering van de border mogelijk heeft gemaakt!

Er zijn al ouders die op ons verzoek in een eerder Bzzzletin gereageerd hebben en planten voor de border
beschikbaar stellen, maar we kunnen zeker nog planten gebruiken. In de bijlage van deze nieuwsbrief is een
overzicht toegevoegd waarin u kunt zien wat we zouden kunnen gebruiken. Mocht u planten uit de lijst
beschikbaar willen stellen, mail dan naar judith.janssen@bijenveld.com en u ontvangt t.z.t. bericht. Alvast dank!
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Nieuwe leerkracht in groep 5
Helaas moet juf Floor na de voorjaarsvakantie afscheid van ons nemen. Zij werkte
sinds de kerstvakantie in groep 5, maar moet hiermee stoppen. Juf Floor studeert
naast haar werk als leerkracht nog en in verband met een wisseling van het
collegerooster kan ze dit niet meer combineren. Na de voorjaarsvakantie start juf
Jorina in groep 5. Ze kijkt ernaar uit om samen met juf Rinke in groep 5 het onderwijs
te gaan verzorgen.

Jeelo-thema ‘Omgaan met geld’
Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema van Jeelo: ‘Omgaan met
geld’. Tijdens dit thema gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 ervaren wat het is om
‘geld’ te verdienen, ergens voor te sparen en keuzes voor uitgaves te maken. Als start
van het thema worden er in de groepen spaarpotten of portemonnees gemaakt. In de
weken daarna is er in ieder groep een eigen verdienen beloningssysteem waarmee we aan de slag gaan.
Ook zullen er in een aantal groepen gastlessen
gegeven worden en nemen we deel aan andere
activiteiten die aangeboden worden in het kader van
‘De week van het geld'.

Denken jullie aan het inschrijven van eventuele jongere
broertjes en zusjes?
In de bijlage vindt u onze flyer met de nodige informatie.

Oproep van de Speeltuincommissie Leuth

De Speeltuincommissie Leuth organiseert jaarlijks 2
activiteiten voor de kinderen in de Rollebol; het paaseieren
zoeken op 2e Paasdag en de buitenspeeldag in juni. De
afgelopen jaren is de stichting niet zo zichtbaar geweest
doordat de activiteiten niet door konden gaan vanwege
Corona. Intussen zijn er wat leden uit de stichting vertrokken
en door onvoorziene omstandigheden moet ook ik, het
laatste lid, de stichting afstoten. Dat betekent dat de
stichting opgeheven zal worden, tenzij er andere ouders zijn
die het leuk vinden om de stichting over te nemen en deze
activiteiten willen voortzetten.
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Dus hierbij mijn oproep:
Wie zou Stichting Speelvoorzieningen Leuth willen
overnemen en deze 2 activiteiten willen voortzetten?
Het zou jammer zijn als ze zouden verdwijnen uit Leuth.
Neem voor informatie contact op met:
stspeelvleuth@outlook.com
(Leonne, moeder van Merel, groep 5)
Agenda:
25 februari: carnavalsviering, alle leerling om 12.00u vrij
28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
14 maart: MR-vergadering
16 maart: leerlingenraadvergadering (11.15u in de tussenruimte)
17 maart: spreekuur jeugdverpleegkundige
22 maart: vergadering van de oudervereniging
23 maart: studiedag team, alle leerlingen vrij
Wij wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie toe!
Monique Vromen en Judith Janssen
Bijlagen:
• Flyer aanmelden ‘t Bijenveld
• Plantenlijst border
• Flyer SportXtra
• Nieuwsbrief Brood & Spelen
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Plantenlijst bloementuin Bijenveld OUDERS
Rozemarijnstruik

Rosemarinus officinalis

Marjolein

Origanum laevigatum ‘Herrenhausen’

Echte tijm

Thymus vulgaris

scheuren

Citroentijm

Thymus X citriodorus

scheuren

Bieslook

Allium schoenoprasum

Salie

Salvia nemorosa Carradonna

Echte laurier

Laurus nobilis

Peterselie

Petroselinum crispum var. neapolitanum zaad

Selderij

Apium graveolens

zaad

Citroenverbena

Aloysia triphylla

stekken

Hemelsleutel

Sedum ‘Herbstfreude’

stekken

IJzerhard

Verbena bonariensis

Vrouwenmantel

Alchemilla mollis

Zonnehoed

Echinacea purpurea rose rood

Gele dovenetel

Lamiastrum Galeodolon ‘Hermans Pride’

Smeerwortel

Symphytum grandiflorum ‘wisley blue

Longkruid

Pulmonaria officinalis

Driekleurig viooltje

Viola Tricolor

Dwergsering

Syringa bloomerang 'Pink Perfume' - stekken
Dwergsering
Forsythia intermedia Spectabilis
stekken

Forsythia,
Chineese klokje
Framboos
Winterheide
Hazelaar

stekken

stekken

scheuren

scheuren

stekken
Erica carnea
stekken
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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.
Ondanks alle corona-beperkingen waar we laatste maanden (helaas) weer mee te maken hadden, zijn wij tevreden
en heel trots op de kinderen dat zij zich zo goed hebben aangepast. De ene groep naar buiten, terwijl de andere
groep binnen eet en daarna wisselen. Dat ging prima! Toch hopen wij natuurlijk net als u dat alles gauw weer
teruggaat naar het normaal.
Tostidagen
Graag willen wij ook aan jullie doorgeven dat we de tostidagen, zodra de mogelijkheden het weer toelaten, direct
weer gaan oppakken!

Wij wensen u en de kinderen een hele fijne vakantieweek.
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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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 versterken, meld u dan 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.
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