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Even bijpraten: 

 
Wij zijn goed gestart met elkaar!  
Het is ook best weer even wennen; een nieuwe juf of meester, deels nieuwe medeleerlingen, nieuwe sfeer en 
nieuwe regels. Maar gelukkig zien we dat onze leerlingen zich ook heel snel weer vertrouwd voelen op onze school. 
Ze hebben al goed gebruik kunnen maken van onze educatieve beleef- en ontdek tuin. 
 
Via Parro heeft u al meerdere berichten van de klas van uw zoon of dochter mogen 
ontvangen.  In elke groep worden volop activiteiten gedaan vanuit de ‘Gouden 
Weken’. Een goede manier om elkaar nog beter te leren kennen en er samen een 
goed schooljaar van te maken. Daarnaast zijn wij blij dat wij tijdens de 
startgesprekken de ouders weer in school gaan ontmoeten. 
Als stichting hebben wij extra subsidie middelen aangevraagd bij het ministerie om 
tot aan de kerst vakantie “corona leerachterstanden” effectief aan te pakken. Tijdens onze MT Condor 2 daagse 
eind september gaan wij dit plan concreet uitwerken op materiaal en personeel. We willen in het belang van onze 
leerlingen ook zo snel mogelijk aan de slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 
Nogmaals willen wij ouders een compliment geven hoe iedereen zich aan de corona afspraken houdt. Fijn dat u ons 
goed op de hoogte houdt van de eventuele coronasituaties die thuis mogelijk zijn. Hierop kunnen wij dan ook weer 
goed anticiperen in samenspraak met de GGD. 
Mocht uw kind(eren) de komende tijd ziek worden, wat wij natuurlijk niet hopen, zullen wij samen met u 
zorgdragen voor een “thuisaanbod”. 
Helaas zijn er al leerlingen verkouden en zijn er dus dagelijks leerlingen afwezig. Een aantal leerlingen is ook al 
getest. Het is heel dubbel: een test is best belastend voor een kind, maar met een negatieve uitslag mag een kind 
wel weer snel naar school toe. Test je niet, dan moet een kind eerst 24u klachtenvrij zijn en dit kan met een 
neusverkoudheid soms wel even duren. 
Het blijft nog zoeken deze weken denk ik. Vanuit school hebben we wel nauw contact met de GGD. Zij adviseren 
om bij alleen klachten van neusverkoudheid eerst even af te wachten voordat je test bij een kind (maar dus wel 
thuis te blijven.) Ook de GGD wordt overvallen door alle meldingen vanuit de basisscholen. Intern wordt bekeken 
hoe in de komende periode om te gaan met klachten van neusverkoudheid bij kinderen t/m 12 jaar. Mocht hierin 
iets wijzigen, dan informeren wij u hier uiteraard over. 
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Schoolgids en Wegwijzer 20-21  
Helaas stond er een foutieve zomervakantie datum in de 
schoolgids. In de Wegwijzer en op onze site staat wel de juiste 
datum.  De zomervakantie (gelukkig duurt het nog even) is van 
19-07-2021 t/m 27-08-2021 
 

De Bel 
Onze inlooptijd voor de leerlingen 
start weer vanaf 8:20 uur. 
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Vakanties, vrije dagen en continurooster.                                          
 

Het vakantierooster voor 2020-2021, aangevuld met vrije dagen, vrije middagen, continurooster en studiedagen 
is als volgt: 
 

Herfstvakantie   19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021  
2e Paasdag   05-04-2021 
Koningsdag  27-04-2021  
Meivakantie   03-05-2021 t/m 14-05-2021 
2e Pinksterdag   24-05-2021 
Zomervakantie  19-07-2021 t/m 27-08-2021 
 

Vrije dagen  (alle leerlingen zijn vrij) 
05-10-2020 studiedag team 
06-10-2020 studiedag team 
16-10-2020 studiedag team 
03-02-2021 studiedag team 
12-03-2021 studiedag team 
02-04- 2021 studiedag team 
21-06-2020 studiedag team 
 

Vrije middagen onze school is om 12 uur uit voor de 
leerlingen. 
18-12-2020 (kerstvakantie)  
12-02-2020 (voorjaarsvakantie) 
23-04-2020 (Koningsspelen/sportdag) 
16-07-2020 (start zomervakantie) 
 

Continurooster dagen  School is voor alle leerlingen 
om 14:00 uur uit.  
(behalve op vrijdagen, dan alleen voor groep 3 t/m 8))  
04-12-2020 ( Sinterklaas) 
 
 

 
 
 
    
 
 
Dit schooljaar op ’t Bijenveld: 
Dit schooljaar hebben wij de volgende innovatie thema’s waar wij als team mee aan de slag gaan: 

• Onze buitenlessen en het gebruik van onze nieuwe educatieve beleef- en ontdektuin 

• Technische en Begrijpend Lezen en luisteren. In doorgaande lijn in didactiek en aanpak binnen onze school. 

• We gaan op zoek naar een nieuwe rekenmethode die wij schooljaar 21-22 gaan invoeren 

• Samen met het team van basisschool OP WEG gaan wij ons verder scholen in de professionele dialoog 

Meer informatie leest u in ons schoolplan en onze schoolgids. 

Personeelsnieuws: 
Vanaf dit schooljaar maak ik gebruik van mijn verlof. Ik ben erg blij dat ik een deel van mijn taken door mijn nieuwe 
collega Judith kan laten overnemen. Zij werkt dinsdag t/m vrijdag op school deels in de klas en deels in ons kantoor. 
De komende tijd gaan wij onze taken verdelen. U kunt vanaf nu dus ook met vragen bij haar terecht. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor; 
 
Na de zomervakantie ben ik als locatieleider en groepsleerkracht op ’t Bijenveld in Leuth 
gestart . Mij is gevraagd ter kennismaking iets over mezelf te schrijven en dit met jullie te 
delen. Ik werk al heel wat jaren in het basisonderwijs en heb hier ook met plezier diverse 
taken vervuld. 
Ik woon samen met mijn man en twee zonen van 11 en 13 jaar oud in Nijmegen. In mijn 
vrije tijd ben ik graag buiten en geniet ik van de natuur. Verder volley en tennis ik en stap 
ik graag op de fiets.  Ik kijk uit naar de start op ‘t Bijenveld en de samenwerking met het 
team. Samen met de ouders heeft de school de opdracht jullie kinderen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de toekomst; een opdracht waar ik graag aan meewerk.  
Tot gauw. 
Hartelijke groet, 
Judith Janssen-Peijnenburg. 

Check leerling gegevens & privacy 
Tijdens de startgesprekken krijgt u de stamkaart van uw kind mee om te controleren en wijzingen aan ons door 
te geven. Het privacy-voorkeuren formulier wordt jaarlijks aan u voorgelegd. 
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Jeelo project "Omgaan met elkaar 
  
Op maandag 31 augustus is ons eerste Jeelo-project 'Omgaan met elkaar' 
gestart. 
  
Waarom dit project? 
In Nederland leven we met veel verschillende mensen samen. Iedereen is 
anders. Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren. 
Maar iedereen heeft ook een eigen mening, eigen waarden en eigen 
normen. 
Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet allemaal 
hetzelfde zijn en denken? 
  
Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen 
met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren waarderen. 
  
Competenties als rode draad: 
In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, 
leren en presenteren. 
  
De rode draden zijn: 

 

• Van feit naar mening: kinderen beschouwen op hun eigen niveau verschillen tussen mensen en 
verschillende situaties in het omgaan met elkaar. Vervolgens vormen ze een eigen mening. 

• Van dichtbij naar veraf: kinderen leren over de situatie op school, in hun gezin, in groepen en in de 
maatschappij. 

• Van nu naar vroeger in de tijd: kinderen beschouwen de tijd van nu, de tijd van hun eigen leven en de 
tijd van, tijdens en na de 2e wereldoorlog. 

• Van tweetallen naar groepen: kinderen werken in tweetallen, kleinere en grotere groepen. Ze geven 
elkaar feedback en ontvangen van elkaar feedback. 

 
Betrokkenheid ouders: 
Helaas is het voor ouders niet mogelijk om de creatieve producten (van alle leerlingen tegelijk) d.m.v. de sluiting 
(op 8 oktober) van het project te bekijken. Om u toch te betrekken bij het project zullen de leerkrachten van tijd tot 
tijd foto's van de creatieve opdrachten via Parro naar u toe sturen. 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben over het project, mailt u gerust naar de leerkracht 
van uw zoon/dochter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handige weetjes: 

• 21 september: de week van de startgesprekken vanaf groep 6 met leerling 

• 23 september de kinderpostzegel actie 

• 25 september : de schoolfotograaf  

• 28 september : MR vergadering 

• 30 september: start Kinderboekenweek Thema En toen? 

• Vanaf eind september t/m eind november: Start 2 boekenprojecten: groep 8: Bekijk het maar, groep 5/6 

De schatkist van Roald Dahl 

• 5 oktober studiedag en alle leerlingen vrij 

• 6 oktober werkdruk ( administratie) dag leerkrachten en alle leerlingen vrij 
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Houd de ingang van de  
Fietsenstalling vrij a.u.b. 

Nieuws vanuit de Ouderraad 
 
Hallo ouders van ’t Bijenveld 
De ouderraad wilt zich graag even aan jullie voorstellen. Wij zijn een 
aantal enthousiaste ouders die graag een steentje bijdragen bij 
activiteiten op school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, 
Schoolreisje en het versieren/aankleden van de school. 
Wij helpen met het voorbereiden maar ook met de uitvoering van de 
activiteiten. Wij komen 6x per jaar bij elkaar om te vergaderen over 
de activiteiten maar ook andere zaken die spelen op school. Hoe leuk is het wel niet om betrokken te zijn bij de 
school waar uw kind(eren) op zitten. 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen helpen met de verschillende activiteiten. Mocht u 
dus interesse hebben mag u mij aanspreken of een mail sturen via: rianne_langens@hotmail.com. 

Wij zijn ook op zoek naar iemand die het penningmeesterschap over zou willen nemen. Dit jaar zou je mee kunnen 
kijken met onze huidige penningmeester zodat je weet wat je te wachten staat. Voor deze taak hoef je niet elke 
vergadering aanwezig te zijn alleen bij onze jaarvergadering om de begroting te bespreken. Lijkt het je leuk neem 
dan ook contact op met mij. 

Ik hoop dat we dit jaar een aantal nieuwe ouders kunnen ontvangen bij onze ouderraadvereniging. 

Groetjes Rianne Zegers-Langens 
Voorzitter Ouderraadvereniging 
Moeder van Joey (groep 4) en Chris (groep 1-2 Bijen)  
 
Vraag namens onze leerlingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding:https://nl.vecteezy.com/gratis-vector/school-fiets"> 
School Fiets Vectoren door Vecteezy 

mailto:rianne_langens@hotmail.com
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