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Even bijpraten:
Doelengesprekken Nieuw op onze school
De afgelopen periode hebben de leerkrachten vanaf groep 5
doelen gesprekken met de leerlingen gevoerd. Tijdens de
startgesprekken bent u hierin ook meegenomen.
Wij vinden het belangrijk om goed naar onze leerlingen te
luisteren. Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar
kinderen. Tijdens deze doelengesprekken hebben de
leerkrachten vragen gesteld en goed geluisterd. De
leerlingen kwamen met verrassende inzichten en input waar
zij aan wilden werken. Tevens konden zij aangeven welke
hulp zij hierbij wilden hebben.
Deze gesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen beter in beeld te krijgen. Daarnaast helpen deze individuele momenten met leerlingen diverse
vaardigheden te ontwikkelen, zoals zelfsturing, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken,
communicatief vaardig zijn en samenwerken. Door deze vaardigheden worden leerlingen meer betrokken bij hun
eigen leerproces.
In januari 2021 gaan de leerkrachten met de leerlingen een evaluatiegesprek voeren.
Check leerling gegevens & privacy
Tijdens de startgesprekken heeft u de stamkaart van uw kind meegekregen om te controleren en wijzingen
aan ons door te geven. Het privacy-voorkeuren formulier wordt jaarlijks aan u voorgelegd. Mocht u deze
nog thuis hebben dan ontvangen wij deze graag retour.

Ophalen en wegbrengen van uw kinderen
Iedereen doet zijn best om ervoor te zorgen dat onze leerlingen niet in gevaar komen.
Nu het weer slechter wordt zien wij ook helaas dat zich meer verkeersonveilige
situaties voordoen. De straat is smal. Er is geen kiss & ride zone, maar er wordt
gedaan alsof die er wel is. We verzoeken u de auto te parkeren bij het kerkplein.
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Nog even de afspraken op een rijtje:
• Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
• De groepen 4, 6/7 en 8 maken gebruik van de ingang van het Kulturhus
• De groepen 1/2, 3/4 en 5/6 gebruiken de ingang van school
• Nieuw: Ouders mogen ook op het schoolplein hun kinderen opwachten. Houd hierbij
de 1,5 meter in acht. Tip: spreek een vaste plaats af met uw kind waar u of de oppas
staat.
• Houd de ingangen van ons schoolplein (bij de gekleurde hekjes) open, zodat
iedereen veilig en overzichtelijk het schoolplein kan verlaten.

Terugblik studiedag
Afgelopen maandag was het de dag van de leraar. Tijdens onze studiedag hebben wij hier zeker bij stil gestaan.
Onze hoofdonderwerpen waren ons didactisch en pedagogisch handelen. Waarom doen we wat we doen? Hoe
doen we het? Wat doen we?
Daarnaast hebben wij ons plan dat wij gaan uitvoeren met de “subsidie
achterstand corona gelden” rond gemaakt. De aangevraagde subsidie is
bedoeld om in te zetten aan leerlingen die leer- en ontwikkelingsachterstanden
hebben opgelopen. Tijdens onderwijsuren zetten wij extra personeel in om
extra instructie te geven. Dit vindt zowel binnen als buiten de klas plaats.
In dat plan focussen wij ons met name op de leerlingen met een achterstand in
automatiseren en spelling. Hiervoor zetten wij op dinsdagmiddag en donderdagmiddag een RT-er in. Zij heet Karlijn
Vroemen en is al bekend met onze school en met enkele kinderen en ouders. Ouders van de betreffende leerlingen
worden door de leerkracht op de hoogte gebracht. Daarnaast gaat Judith Janssen; locatieleider en leerkracht 5/6
op enkele uren in de week extra ondersteuning geven.

Personeelsnieuws:
De komende tijd werkt Bianca van Boxtel op maandag en dinsdag in groep 5/6
omdat Cathelijne van Dongen ziek is. Na de herfstvakantie gaat Bianca ook op
donderdag in de groep werken.
Bianca is een ervaren bovenbouwleerkracht en werkt al jaren voor onze stichting.
Judith en Bianca hebben inmiddels een goede afstemming met elkaar gehad m.b.t. het onderwijs en de leerlingen
in hun groep. Daarnaast zorgen wij als team dat Bianca zich snel thuis voelt op onze school.
Samen met mijn collega Wendy Haas (IB-er) monitoren wij dit proces en zorgen wij voor de borging van de
ingezette koers en aanpak.
Wij hebben er vertrouwen in dat het onderwijs en de leerlingenzorg in deze groep op een goede manier ingevuld
wordt.
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Juf Bianca stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Als nieuwe leerkracht in groep 5/6 op basisschool 't Bijenveld wil ik mij graag aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Bianca van Boxtel, 43 jaar en woonachtig in Beers. Ik ben de trotse
moeder van 4 kinderen, allemaal in de basisschoolleeftijd. Naast mijn gezin geniet ik van
lezen, sporten en creatieve activiteiten.
Ik werk met veel plezier al meer dan 20 jaar voor Condor, waarvan de afgelopen 2 jaar als
vipper. Elke leeftijdsgroep heeft zijn charme, maar mijn hart ligt in de bovenbouw.
Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en zien groeien als individuen en als groep, maakt
het onderwijs voor mij zo'n boeiend beroep. Iedere dag is anders en biedt nieuwe kansen,
mogelijkheden en uitdagingen.
Ik heb een prettige start gemaakt in groep 5/6. We gaan er samen een fijne en leerzame tijd van maken.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Bianca van Boxtel

Kinderboekenweek is weer van start gegaan.
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek spectaculair geopend in onze nieuwe ontdek- en beleeftuin.
Een heel aantal kinderen had zich toepasselijk verkleed en wat was dit een leuk begin om bezig te gaan met het
thema En

toen…

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we namelijk terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd
of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
Tijdens de opening heeft Cécile uit groep 8 het gedicht ‘In de bieb staan tijdmachines’ prachtig voorgelezen en voor
elke groep was er weer een mooi boek cadeau + het Kinderboekenweekgeschenk of het speciaal verschenen
prentenboek.
De school is door de kinderen met vlaggetjes versierd en ook de versiergroep heeft weer erg zijn best gedaan om
de school helemaal in de sfeer van het thema te brengen. Onze dank hiervoor.
Op dit moment zijn de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zich volop aan het voorbereiden voor de
voorleeswedstrijd, die vrijdagmiddag 9 oktober plaats gaat vinden in de school.
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Wist u dat…
•

Kinderen t/m 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?

En dat u met dit abonnement ook gratis e-books en luisterboeken kunt lenen? Of uw kinderen gratis kunt
laten voorlezen vanuit de voorleeshoek?
https://www.obgz.nl/diensten/lidworden.html?cid=cn:765221471_c:{ps}_sc:{adwords}&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB
• U het Kinderboekenweekgeschenk – De diamant van Banjarmasin, geschreven door
Arend van Dam - cadeau krijgt van uw boekhandelaar bij aankoop €12,50 aan kinderboeken
tijdens de Kinderboekenweek?
‘Op de bijrijdersstoel in de vrachtwagen van zijn vader vraagt Arend op een dag: ‘Pa, wie zijn wij
eigenlijk? Waar komen we vandaan?’
In dit boek probeert de schrijver zestig jaar later antwoorden te vinden op die vragen. In acht verhalen
schrijft hij zich door de geschiedenis van Nederland heen. Het zijn verhalen over helden, gelukszoekers,
vertrekkers en nieuwkomers. In al die verhalen vragen de hoofdpersonen zich af: ‘Wie ben ik? Waar wil
ik zijn? Ben ik welkom?’ Soms botst het en wordt de vraag gesteld: ‘Wie ben jij? Ik was hier eerst!’ Ja,
wie was hier eigenlijk het eerst?’

• Er ook een speciaal prentenboek is verschenen van Mylo Freeman? Het heet:
Tweeling en is te koop voor 7,25
Robbie en Roef doen het liefst alles samen, dragen altijd dezelfde kleren en zijn allebei gek op
ridders. Ze voelen zich helemaal een tweeling! Wanneer ze verkleed naar school mogen komen,
hoeven ze niet lang na te denken: zij gaan natuurlijk allebei als ridder.
Als ze na school een zandkasteel bouwen, pakt een meisje het schepje van Robbie af. Roef zegt dat
ze dat niet moet doen. Maar even later doet ze het wéér! Dan blijkt het niet één meisje te zijn, maar
twee. Ze zien er precies hetzelfde uit. En zij beweren een ECHTE tweeling te zijn…’

•

Wij op school in samenwerking met de bibliotheek in elke groep een project doen rondom het lezen van
boeken. Dit om het leesplezier bij de kinderen op een leuke manier te bevorderen. Op dit moment werkt
groep 5/6 met de projectkist ‘De schatkist van Roald Dahl’ en groep 8 werkt met de kist ‘Bekijk het maar….’
De overige groepen zijn later in het jaar aan de beurt voor een leuk project.

Handige weetjes:
8 oktober:
afsluiting Jeelo project Omgaan met elkaar
9 oktober:
afsluiting Kinderboekenweek met in de middag de voorleeswedstrijd
13 oktober:
20.15 uur vergadering Ouderraad
16 oktober:
alle leerlingen vrij
19 oktober – 23 oktober: herfstvakantie
30 oktober:
Tennisclinic voor alle kinderen vanaf groep2
30 oktober:
13.15 leerlingenraadvergadering
1 november: start landelijke week van respect
6 november: start landelijke week van mediawijsheid
11 november: St. Maarten
14 november: St. Nicolaas komt aan in Nederland
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Corona
Er is een nieuwe beslisboom 0 tot 12-jarigen opgesteld.

Monique Vromen
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Beste ouders,
Op maandag 12 oktober starten we met het project Beleven van onze
planeet.
Waarom dit project? Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te
beleven. In dit project leren de kinderen over seizoenen, klimaten en de
strijd tegen water. Ze meten het weer, onderzoeken de bodem en leren
over de opbouw van de aarde en het zonnestelsel. Het doel van dit project
is dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon en de regen is op
onze omgeving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze
planeet met elkaar samenhangt.
I.v.m. Corona zullen we dit jaar geen uitstapjes maken. Wel komt de Mad
Science Show naar onze school om het project te openen en ons van alles
over het weer en klimaat te laten beleven. De groepen 6-7 en 8 krijgen ook een workshop hierover.
Wij zouden het prettig vinden als er ouders zijn die in een groep iets kunnen en willen vertellen over bijvoorbeeld:
• Bodem- en landschap,
• Bergbeklimmen,
• Het heelal
• Klimaat (het weer)
U kunt dan contact op nemen met:
Margo Sniedt of Ineke Somer

Buurtgezinnen
Op 1 september 2020 is Buurtgezinnen van start gegaan in gemeente Berg en
Dal. Buurtgezinnen is een initiatief om overbelaste gezinnen (vraaggezinnen)
te koppelen aan stabiele en warme gezinnen uit de buurt (steungezinnen). Zo
krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is
alledaags, gelijkwaardig en op vrijwillige basis.
Je kunt je aanmelden als vraaggezin als je als ouder(s), om wat voor reden dan ook, behoefte hebt aan wat
ondersteuning bij de opvoeding. Vaak gaat het om een opstapeling van problemen waardoor het niet altijd lukt om
genoeg aandacht aan je kinderen of aan jezelf te besteden. Over de invulling van de steun maak je samen met het
steungezin afspraken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de kinderen een dagdeel ergens gaan spelen om jou te
ontlasten, hulp bij het halen en brengen naar zwem- of sportles, of dat een gezin je wegwijs maakt bij instanties.
Je kunt je aanmelden als steungezin als je tijd en ruimte hebt om kind(eren) uit een overbelast gezin op te vangen.
Op welke manier je een ander gezin precies helpt, hangt af van jouw mogelijkheden en van de hulpvraag. Het is een
mooie en laagdrempelige manier om je in te zetten voor een ander!
Dit proces wordt begeleid door Marloes Bazuin, de coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente. Je kunt contact
met haar opnemen voor meer informatie via 06-42921883 of marloes@buurtgezinnen.nl. Meer informatie vind je
op www.buurtgezinnen.nl.
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NIEUW: ZWEMLESSEN IN BERG EN DAL
In Hotel Erica in Berg en Dal wordt een nieuwe zwemschool gestart:
“Zwemschool De Vin Berg en Dal”. De ervaren zwemjuf Annemie Hurkens zal
de zwemlessen gaan verzorgen. Er wordt een snelcursus (2 keer per week, 80
minuten per les) gestart, en ook reguliere lessen (1 keer per week 40 minuten
per les) kunnen worden gevolgd. Er wordt in kleine groepjes gewerkt,
waardoor uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt.
Uw voordelen bij Zwemschool De Vin Berg en Dal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleine groepjes (max 6-7 kinderen per groep)
Persoonlijke sfeer
Veel persoonlijke aandacht
Les op eigen niveau en tempo
Weinig afleiding tijdens de les
Als groepje inschrijven is mogelijk
Bekwame en vertrouwde instructrice
Rijks erkende diploma’s
Warm water (30-31 graden)

Kijk voor alle informatie op de site www.zwemschooldevinbergendal.nl .
Inschrijven is kosteloos.
Hopelijk heel snel tot ziens!
Annemie Hurkens
e-mail: info@zwemschooldevinbergendal.nl
tel.: 06 – 21371800
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