Even bijpraten.....met deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar.

Ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidsonderzoek
In april is er een tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerlingen en leerkrachten geweest.
We zijn blij met de input die we van 35% van
de ouders gekregen hebben. Het gemiddelde
cijfer dat de ouders die meegewerkt hebben
ons geven, is een 7,2. Hoe meer ouders de
vragenlijst invullen, hoe beter de resultaten
de werkelijkheid weerspiegelen. Meest
tevreden zijn de ouders over het feit dat de
leerlingen zich veilig voelen op school en met
plezier naar school gaan. Verbeterpunten voor het team hebben betrekking op de
informatievoorziening en het bieden van voldoende uitdaging voor alle leerlingen op ieder
ontwikkelingsgebied.
De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8 en zijn erg
tevreden over de school, hun klas, de leerkrachte en de lessen op school. De leerlingen scoren op het
gebied van welbevinden een 7,3. In de groepen zijn de scores besproken en hebben de leerlingen hun
reactie hierop mogen geven. Actiepunt voor volgend jaar is om de leerlingenraad de opdracht mee te
geven vaker in de groepen te bespreken wat leerlingen goed en minder goed vinden gaan.
De leerlingen waarderen het gevoel van veiligheid met een 8,4 en het gevoel van aantasting van deze
veiligheid zelfs met een 9,2. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat pestgedrag, buitensluiting of
vernielen van elkaars spullen zelden voorkomt.
Uit onderzoek bij de medewerkers komt naar voren dat zij met plezier komen werken en tevreden zijn
over het schoolklimaat en de arbeidsomstandigheden op ’t Bijenveld . Zij geven de school een
gemiddeld cijfer van een 7,9. Evenals de ouders, ziet het team kansen in de verbetering van de
afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van meerbegaafde leerlingen.
Daarnaast wil het team kritisch kijken naar de inzet van Jeelo in het onderwijs.

Nieuws van onze nieuwe TSO-aanbieder

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.
Inschrijven vanaf 1 augustus 2022
Inschrijven verloopt via de website www.stichtingsoos.nl . U kunt uw kinderen inschrijven vanaf 1 augustus
2022. Er zijn twee varianten bij het overblijven: structurele opvang (vaste dagen) én incidentele opvang
(enkele dagen). Beide kunt u op onze website regelen. De eerste sluit u af via een overeenkomst en de
tweede middels een strippenkaart.
Structureel overblijven
U doet de inschrijving voor structurele tussenschoolse opvang in de volgende stappen:
· Ga naar www.stichtingsoos.nl en kies rechtsboven MijnSOOS
· Klik vervolgens links onder op “registreren” en voer uw gegevens in.
· U ontvangt op uw e-mail adres een verificatiemail. In deze mail staat een link naar onze website waar u uw
wachtwoord kunt opgeven en u vervolgens wordt ingelogd.
· Als u ingelogd bent, kunt u uw klantgegevens invoeren zoals rekeningnummer, adres, etc .
· Hierna kunt u uw kindgegevens invoeren zoals naam, klas, schooljaar etc.
· Vervolgens gaat u naar Opvang aanvragen en doorloopt u de stappen.
· Let op dat u de juiste ingangsdatum kiest.
· De einddatum wordt automatisch ingevuld.
· U kunt zelf de factuurtermijn kiezen: 1x, 2x of 10x
· U ontvangt uw factuur automatisch in uw mailbox
Incidenteel overblijven
Ook hiervoor dient u een account aan te maken met uw gegevens en de gegevens van uw kind, zoals
hierboven beschreven. Bij “opvang aanvragen” geeft u aan dat u incidentele opvang wilt. 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.
Tarieven
Stichting SOOS houdt de TSO graag betaalbaar voor iedereen. Voor structurele opvang rekenen wij
€ 1,80 per keer en voor incidentele opvang € 2,50 per keer.
Het vrijwilligersteam zijn we nog aan het vormen 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

Wateronderzoek
Op vrijdag 1 juli hebben de leerlingen van groep 6/7 wateronderzoek bij
de Ooijse Graaf uitgevoerd. Met de inzet van een subsidie van Dik Groen
heeft Marjon v/d Steen (Natuur- en Milieu-Educatie, NME) hiervoor een
mooie leskist kunnen samenstellen. Vele ontdekkingen werden gedaan;
driedoornige stekelbaarsjes, platwormen, bloedzuigers, kokerjuffers,
waterschorpioenen, bootsmannetjes, waterkevers, duikerwantsen,
watermijt, poelslakken, posthoornslakken en zelfs een salamander zijn
gevonden. Het was een erg mooie ervaring en we hopen dan ook dat de
andere groepen volgend schooljaar op (water)onderzoek uitgaan!

Lezen in de zomervakantie
We delen graag een link over digitale samenleesboeken met u,
zodat u in de vakantie samen met uw kind een aantal leuke,
spannende en grappige boeken kunt lezen. We hopen hiermee de
‘zomerdip bij het lezen’ te kunnen voorkomen en wensen u veel
leesplezier toe!
Samenleesboeken - Gratis zomerse Samenleesboeken (delubas.nl)

Data van vrije dagen, studiedagen en dagen met een continurooster

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
20-02-2022 t/m 24-02-2023

2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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 dagen
(alle leerlingen vrij)

03-10-2022 werkdrukdag team
04-10-2022 studiedag team
06-12-2022 werkdrukdag
30-01-2023 studiedag team
24-03-2023 studiedag team
07-04-2023 werkdrukdag team
19-05-2023 werkdrukdag team
23-06-2023 studiedag team

Vrije middagen
(alle leerlingen
12.00 uur uit)

23-12-2022 (kerstvakantie)
21-04-2023 (Koningsspelen/sportdag)
14-07-2023 (start zomervakantie)

Continurooster
(alle leerlingen
14.00 uur uit)

05-12-2022

Kinder Vakantie -Activiteiten (KAV) en SportXtra
In de bijlage vindt u flyers van Kinder Vakantie-activiteiten (KVA) en van SportXtra waarin u
geïnformeerd wordt over leuke, sportieve en gezellige activiteiten die georganiseerd worden voor de
kinderen uit Leuth.

We wensen u alvast een fijne zomervakantie toe!

Hartelijke groet,
Team ’t Bijenveld

Bijlage:

