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Even bijpraten:
Vandaag is het de 11de van de 11de
De elfde van de elfde slaat op de elfde dag van de elfde maand, dus 11 november. Dit is de dag waarop het
carnavalsseizoen wordt geopend en waarop de Raden van Elf voor het eerst vergaderen over het komende
carnaval. Het carnavalsseizoen start officieel op 11 november om elf over elf 's avonds.
In deze coronatijd zijn veel Raden van Elf al bij elkaar geweest en hebben zij besluiten moeten nemen dat carnaval
2021 er niet of anders uit komt te zien.
Onze gemeente Berg en Dal heeft het volgende bericht voor scholen en inwoners:
Intochten en bijeenkomsten van Sinterklaas of bijeenkomsten met de Kerstman werken groepsvorming in de hand.
En daarmee geeft dat extra risico op besmettingen. Hoe gezellig Sinterklaas ook is. We adviseren u dringend geen
intochten of bijeenkomsten met Sinterklaas of Kerstman te organiseren in verenigingsverband.
Op onze school passen wij onze Sintviering en Kerstviering ook aan.
De Sintviering blijft staan op vrijdag 4 december. Er komt geen inhaalprogramma buiten en geen massale viering
binnen.
De Kerstviering is verplaatst naar donderdag 17 december onder schooltijd, zonder ouders. De avond kerstviering
op woensdag 16 december gaat dus niet door.
Vanuit de Sintwerkgroep en de Kerstwerkgroep wordt u t.z.t. verder over de inhoud op de hoogte gebracht.

Afgelopen maandag heeft een interne follow up audit plaats gevonden. Twee collegadirecteuren hebben dit op onze school uitgevoerd. Daarnaast hebben wij een
presentatie gegeven en documenten gedeeld om te laten zien wat wij met de
aanbevelingen van de vorige audit gedaan hebben.
Zodra de verslaglegging er is, bespreken wij deze intern en met de MR. Daarna wordt
deze ook met u gedeeld.
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Onderstaand leest u de doelstellingen van deze follow audit op onze audit van 2019.
• Nagaan in hoeverre de school de aanbevelingen uit de afgelopen audit heeft benut om stappen te zetten
om de kwaliteit te ontwikkelen of te borgen
• Nagaan in hoeverre de school (voor zover relevant) kernaspecten van de kwaliteit van de resultaten, het
onderwijsleerproces, de ondersteuning van leerlingen en het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur op
orde heeft of aantoonbaar heeft verbeterd en/of geborgd
• Binnen de scope van de audit antwoord geven op (bijpassende en) aanvullende vragen van de school.

Leerlingnieuws
• Per afgelopen maandag 2 november ’20 is onze leerling Lorenzo uit groep 5/6 vertrokken naar een
andere school in Groesbeek. Wij wensen hem daar heel veel plezier.
• In november stromen er 2 nieuwe leerlingen in Djayden in groep 8 en Djesmay in groep 2 (Bijen), zij
zijn deze maand in Leuth komen wonen.
• In januari 2021 komt er nog een gezin in Leuth wonen. Hun kinderen stromen na de kerstvakantie
bij ons in. Merijn in groep 3, Kris in groep 5 en Sam in groep 7.
Ophalen en wegbrengen van uw kinderen

EU-schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we weer mee met het EU-schoolfruit. Dit
betekent dat alle leerlingen vanaf 10 november op dinsdag, donderdag
en vrijdag fruit krijgen.
Renate van Gisteren (conciërge) neemt ook dit jaar de organisatie voor
haar rekening.
Wij werken met een klein vast team om het fruit voor de groepen klaar te maken. Hierbij houden wij ons aan de
landelijke leefregels, het protocol voor basisscholen en nemen wij extra hygiëne maatregelen. We snijden het fruit
met mondkapje op en wegwerphandschoenen aan. Het fruit wordt per klas afgedekt geserveerd.
Wanneer u graag weet welk fruit uw kind ontvangt, kunt u dit zien op de website van schoolfruit door te kijken bij
het overzicht van de leveringen per week onderaan de pagina van Halm fruit BV. Ook kunt u zich hier aanmelden
voor de wekelijkse nieuwsbrief. Dit kan beide via onderstaande link: https://www.euschoolfruit.nl/nl/...-FruitB.V..htm
We hopen op smakelijke, gezonde eet- en ook proefmomenten in de groepen!
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TSO (tussen schoolse opvang) nieuws
Astrid en Petra hebben jarenlang de organisatie van de TSO op onze
school verzorgd. Zij hebben dit met veel passie en betrokkenheid naar
de leerlingen gedaan. Hun dagelijks leven is niet meer te combineren
met deze TSO-taak en verantwoordelijkheden. Vandaar dat zij hebben
aangegeven dat zij in 2021 willen stoppen met deze mooie taak op onze
school.
Natuurlijk vinden wij dit jammer. Maar samen bespreken wij opties voor
onze school en zorgen wij dat er een soepele doorgang komt voor
iedereen. De huidige overblijfkrachten hebben aangegeven wel te
willen doorgaan.
Mocht u interesse hebben om iets te betekenen voor de TSO of heeft u een idee, neem dan contact op met
Monique Vromen directie@bijenveld.com

Terugblik thuisonderwijs
Voor de vakantie heeft u van onze een enquête ontvangen met
vragen over ons thuisonderwijs en de ruimte om feedback te
geven. U heeft daar goed gebruik van gemaakt. Onderaan vindt
u een globale samenvatting. 48 ouders hebben de enquête
ingevuld (van de 93 gezinnen.) Er werd gebruik gemaakt van
een 5 punt schaal. Enkele ouders hebben aangegeven dat zij de
enquête graag per kind hadden willen invullen, omdat daar ook
andere ervaringen bij waren.
Wij concluderen dat onze ouders over het algemeen zeer
tevreden terugkijken op het gegeven thuisonderwijs, de contacten met de leerkrachten en hun eigen rol en
mogelijkheden in de begeleiding. Daarnaast hebben wij ook nuttige tips ontvangen over de organisatie van het
thuisonderwijs, communicatie met kinderen en ouders en het geven van goede informatie over de inhoud en
werkwijze van ons onderwijs.
Het was heel waardevol om terug te lezen hoe prettig ouders het hebben ervaren om op deze wijze meer inzicht te
krijgen in het onderwijs op school, wat hun kinderen zoal doen en zeker ook hoe ze het doen.
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u schematisch de scores bij de gestelde vragen,
Bedankt voor deze feedback.
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Handige weetjes:
15 november: leerlingen onderbouw zetten hun schoen op school informatie hierover ontvangt u via Parro van
de leerkrachten
27 november: afsluiting Jeelo project ‘beleven van onze planeet’
4 december Sint viering op school. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit. Groep 5 t/m 8 heeft een
continurooster en is om 14:00 uur uit.
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Buurtgezinnen gezocht
Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms lukt dat even niet.
Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders
kunnen een beroep doen op Buurtgezinnen of op Forte Thuis. Maar ook pleegzorg is in erg moeilijke situaties een
optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of
in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een pleeggezin. Meer informatie over
pleegzorg staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar gezinnen die pleegzorg in
deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt
u heel veel informatie, onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van
pleegouders in de regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een plek. De
gegevens van de kinderen zijn natuurlijk anoniem.
Forte Thuis
Soms kunnen ouders van jonge kinderen wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Hebben ze iemand nodig die
hun met praktische zaken even verder helpt. Dan is Forte Thuis een oplossing. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij
het ophalen/brengen van kinderen naar school, gaan mee naar zwemles, doen iets leuks met de kinderen of
ondersteunen bij opvoeding. Neem voor meer informatie over Forte Thuis contact op met coördinator Dorette van
Lieshout via telefoonnummer 06 - 82 64 85 21 of via email dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl.
Buurtgezinnen
Bij buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) gekoppeld aan warme en stabiele gezinnen
in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. De
ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een middag,
avond of weekend opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende
kennismaking kun u contact opnemen met Marloes Bazuin. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente
Berg en Dal. U bereikt haar via 06-42921883 of marloes@buurtgezinnen.nl.

Corona informatie voor anderstaligen:
In deze bijzondere tijd wordt er veel informatie in de media gedeeld over COVID-19 en alle maatregelen
daaromheen. Echter is deze informatie voor veel mensen te ingewikkeld of door een taalbarrière niet goed
toegankelijk. Omdat het belangrijk is dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de juiste informatie
wordt er op de website van Pharos eenvoudige informatie gedeeld in verschillende talen. Er zijn scholen die
op hun website-informatie delen over de maatregelen rondom Corona.
https://www.pharos.nl/coronavirus/
Op deze website is onder andere in het Arabisch, Tigrinya (voor Eritreeërs), Farsi (voor Afghanen en
Iraniërs) en Pools informatie te vinden over Corona. De informatie wordt iedere keer aangepast als er
veranderingen zijn.
Goed om te weten is dat er ook verschillende facebookpagina’s zijn waar anderstaligen informatie kunnen
vinden over alles wat met gezondheid en met opgroeien in Nederland te maken heeft.
Facebookpagina Syriërs gezond: https://www.facebook.com/syriersgezond/
Facebookpagina Farsi gezond: https://www.facebook.com/search/top?q=farsi%20gezond
Facebookpagina Eritreeërs gezond: https://www.facebook.com/eritreeersgezond/
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