Jaargang 11, nummer 8

Even bijpraten:
Dit is alweer het laatste Bzzzletin van het schooljaar. Graag delen we hierin met u een aantal zaken waar we trots op
zijn en wat ons bezighoudt als team. Ook stelt het nieuwe ouderlid van de MR zich aan u voor. Verder vindt u de
eerste informatie van onze nieuwe TSO-aanbieder Stichting Soos, maar ook de laatste nieuwsbrief in de bijlage van
onze coördinator van Brood & Spelen.
Veel leesplezier gewenst!
Educatieve ontdek- en beleeftuin
Met de komst van de nieuwe borders hebben we nu 54
nieuwe plantensoorten in de beleeftuin en zijn er in totaal
170 planten en struiken aangeplant.
De afgelopen dagen hebben leerlingen uit verschillende
groepen samen met ouders opdrachten uitgevoerd in de
beleeftuin.
We waren getuige van nieuwsgierigheid, verwondering,
plezier en betrokkenheid bij de leerlingen. Mooi om te
mogen ervaren!

Verjaardagen vieren in het nieuwe schooljaar
Door de beperkingen die COVID-19 met zich meebracht, was het vieren van de verjaardagen anders dan voorheen;
het trakteren hebben we een tijd lang niet gedaan en in plaats daarvan zijn op verschillende andere manieren de
verjaardagen in de groepen gevierd.
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Met het team, de OV en de MR hebben we gesproken over de wijze waarop we het trakteren in het nieuwe schooljaar
vorm willen geven en zijn tot het volgende besluit gekomen: In groep 1 en 2 zijn ouders van harte welkom om de
verjaardag mee te vieren in de klas en vanaf groep 3 wordt dit zonder ouders gedaan. In de onderbouw (groepen 1
t/m 4) mogen de kinderen iets meenemen om te trakteren en hierbij vinden we het belangrijk dat deze traktatie zo
gezond mogelijk is. Adviezen, tips en traktatie-ideeën kunt u onder andere vinden op voedingscentrum.nl. In de
bovenbouw (groepen 5 t/m 8) vieren de leerlingen hun verjaardag in de klas en zorgt de leerkracht ervoor dat dit
met aandacht voor de jarige gebeurt. Hierbij kunt u denken aan het doen van een leuk spel of één/ meerdere door
de jarige uitgekozen activiteiten.

Gevonden voorwerpen op 23 en 24 juni
Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni kunt u voor en na schooltijd een kijkje komen
nemen bij de gevonden voorwerpen.
Bij goed weer wordt alles op de speelplaats uitgestald en bij slecht weer binnen op
de tafels bij de balie.

Kwink
De afgelopen maanden hebben we ons met het team georiënteerd op een nieuwe
methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). De werkgroep SEL heeft een
voorselectie gemaakt voor het team, waarna de methode Kwink uitgekozen is.
Momenteel geven we in iedere groep lessen van deze methode om hier ervaringen mee
op te doen. Tijdens onze studiedag op woensdag 22 juni komt een medewerker van Kwink ons verder informeren
over de achtergrond en visie van de methode en gaan we dieper in op de mogelijkheden en lessen van Kwink. Daarna
bekijken we met elkaar wat de vervolgstap in dit proces gaat zijn.

Reminder:
Denken jullie aan het meegeven van de rapportklappers aan jullie kinderen?
Graag voor uiterlijk maandag 20 juni, zodat we hierin het laatste rapport kunnen toevoegen.

Jeelo-project ‘Veilig helpen’
Woensdag 8 juni is het Jeelo-project 'Veilig helpen´ van start
gegaan. In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere
ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen?
Leerlingen oefenen EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo
vertrouwd met ongevalssituaties. Door die ervaring en kennis
worden ze zekerder en zijn ze in staat om kalm te blijven en hulp
te halen in echte situaties. Doel van dit project is om te ervaren
dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt betekenen door gericht hulp te halen. Dat kan alleen als je kalm blijft
en duidelijk vertelt wat er aan de hand is.
Op vrijdag 10 juni heeft er voor de groepen 5 t/m 8 een kleine EHBO-vossenjacht plaatsgevonden in en om de school.
We kregen hierbij hulp van de EHBO-Vereniging Millingen/Kekerdom. Zij hebben de afgelopen weken regelmatig
EHBO-lessen gegeven aan de leerlingen van groep 7 en 8. Op 16 juni wordt bij deze groepen door de EHBO-instructeur
van deze vereniging een jeugd EHBO-examen afgenomen.
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Op 16 juni komt de vrijwillige brandweer uit Ubbergen bij ons op school.
Behalve een inkijkje in de brandweerauto krijgen de kinderen een duidelijk
beeld van wat de taken zijn van de brandweer. Aan de groepen 6 t/m 8 zullen
zij iets vertellen over het levensreddend handelen van de brandweer.
Op vrijdag 24 juni sluiten we het project af.
Werkgroep 'Veilig helpen'

Nieuws vanuit de leerlingenraad
Een aantal leerlingen uit de leerlingenraad heeft een sponsorloop voor Oekraïne georganiseerd. Dat is heel goed
verlopen en er is veel geld opgehaald; maar liefst een bedrag van €1622,85! In de leerlingenraad is gesproken over
hun wens om weer te mogen trakteren. Verder zijn er enkele activiteiten, zoals het vlinderproject, Pasen en de
volleybal-clinic, positief geëvalueerd.

Het hele verslag staat op de site van ’t bijenveld:
https://www.bijenveld.com/pagina/414383/Leerlingenraad

Nieuws vanuit de MR
We vinden het fijn dat een ouder heeft aangegeven lid te
willen worden van onze MR en heten haar van harte welkom.
Ons nieuwe ouderlid stelt zich hieronder graag aan u voor:
Mijn naam is Elise Kuiper en ik ben moeder van Suze (groep 2)
en Puck (start na de zomervakantie in groep 1). Sinds 3 jaar woon ik (weer) in Leuth, waar ik ook als kind heb gewoond.
Ik werk als onderzoeker bij Veilig Thuis (meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld), waar ik meldingen die
Veilig Thuis ontvangt onderzoek en kijk wat er in een gezin nodig is om veiligheid te herstellen.
Plaatsnemen in de MR van 't Bijenveld spreekt me aan, omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit ouders wordt
meegedacht over belangrijke beslissingen die op school genomen moeten worden. Hierbij vind ik veiligheid, kwaliteit
en plezier (bij zowel kinderen als onderwijzend personeel) het allerbelangrijkst!
Zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen, spreek me gerust aan!
Groet,
Elise

Informatie van de nieuwe TSO-aanbieder, Stichting SOOS
Beste ouders/verzorgers van basisschool ’t Bijenveld,
Zoals u weet, gaat Stichting Samen Overblijven Op School (SOOS)
uit Nijmegen met ingang van volgend schooljaar, de
tussenschoolse opvang (TSO) op school verzorgen. Hierbij
informeren we u hoe u voor volgend schooljaar kunt inschrijven en
uw kind kan aanmelden voor het overblijven. Nieuw volgend jaar
is dat de vrijdag ook weer mogelijk is als overblijfdag.
U kunt uw kind(eren) inschrijven vanaf 1 augustus 2022 en dit
verloopt via de website www.stichtingsoos.nl. Er zijn twee
varianten bij het overblijven: structurele opvang (vaste dagen) én
incidentele opvang (enkele dagen). Stichting SOOS houdt de TSO
graag betaalbaar voor iedereen. Voor structurele opvang rekenen
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wij € 1,80 per keer en voor incidentele opvang € 2,50 per keer. Beide varianten kunt u op onze website regelen. De
precieze wijze waarop u dit kunt doen, wordt voor de zomervakantie met u gecommuniceerd via Parro.
Het structureel overblijven sluit u via een overeenkomst af en incidentele opvang gaat middels een strippenkaart.
U koopt dan een strippenkaart voor 10 keer overblijven en deze kost € 25. De strippenkaart wordt na 10x automatisch
vernieuwd, is bruikbaar voor alle kinderen van hetzelfde gezin en blijft geldig tot uw laatste kind groep 8 verlaat. U
hoeft hier dus nooit een nieuwe aanvraag voor te doen. Na groep 8 wordt het resterende saldo automatisch
geretourneerd.
Het vrijwilligersteam zijn we nog aan het vormen en er is nog ruimte voor nieuwe mensen om zich aan te melden. Ik
heb er in ieder geval heel veel zin in om bij jullie school aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Bianca Geutjes, Stichting SOOS
Per 1 augustus coördinator TSO Basisschool ’t Bijenveld

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
20-02-2022 t/m 24-02-2023
10-04-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023
29-05-2023
17-07-2023 t/m 25-08-2023

Vrije middagen
(alle leerlingen
12.00 uur uit)

23-12-2022 (kerstvakantie)
22-04-2022 (Koningsspelen/sportdag)
14-07-2023 (start zomervakantie)

Aan het einde van dit schooljaar worden de studiedagen en werkdrukdagen waarop alle leerlingen vrij zijn met u
gecommuniceerd.
Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maandag 20 juni
Woensdag 22 juni
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni
Woensdag 29 juni
Woensdag 29 juni
Maandag 4 juli
Woensdag 6 juli
Maandag 11 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

MR-vergadering
studiedag (alle leerlingen vrij)
afsluiting Jeelo-project ‘Veilig helpen’
leerlingenraad
rapporten mee
musical groep 8
week van de facultatieve rapportgesprekken
kamp groep 8 t/m vrijdag 8 juli
kennismaken in de nieuwe klas
jaarafsluiting: vossenjacht
school om 12.00u uit, start zomervakantie

Judith Janssen en Monique Vromen
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‘t Bijenveld– juni/juli 2022

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 laatste keer
Donderdag 14 juli zal de TSO voor de laatste keer door Brood en Spelen verzorgd worden. Deze dag
zullen we met leuke buitenactiviteiten afsluiten. Als coördinator heb ik gezellige dagen met de
kinderen meegemaakt en leuke gesprekken met hen gevoerd. Evenals met mijn collega's. Ik spreek
dan ook mijn respect uit voor het team; zelfs met weinig overblijfkrachten is het ons elke keer toch
gelukt een leuke overblijftijd voor uw kinderen te verzorgen.
Wij wensen u en de kinderen een goede voortzetting van de TSO bij de Stichting SOOS en het
allerbeste voor de toekomst.
Natuurlijk wensen wij u ook alvast een hele fijne vakantie; we hopen dat iedereen weer fris en fruitig
aan het nieuwe schooljaar kan beginnen!
Met vriendelijke groet,
Linda Sweben en team Brood en Spelen.

Tot ziens!

