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Even bijpraten:
Normaal is december een maand van terugkijken op het voorafgaande jaar. Dit jaar gaat alles echter
even anders. Er is in de eerste maanden van 2020 zó veel gebeurd dat een terugblik wel op zijn plaats
is. Daarom kijken we hier terug – én vooruit.
2020 begon zoals elk ander jaar. Wij kwamen terug van een heerlijke kerstvakantie en wilden weer
gaan knallen in onze school. Ondertussen hoorden we verontrustende geluiden uit China, maar dat
leek heel ver weg.
Corona kwam toch dichterbij.
Eind februari, begin maart komt het toch ineens een stuk dichterbij. Al snel is duidelijk dat het een
serieuze aangelegenheid is. Vanaf medio maart zit een groot deel van de wereld op slot. Nederland
gaat massaal thuiswerken en basisscholen zijn gesloten, dat was nog nooit na de oorlog
voorgekomen. Wij gingen voor noodopvang en thuisonderwijs. Daarna 50 % open en na de
meivakantie 100% open.
En de tweede helft van 2020?
Na de zomervakantie startten wij met de wens dat het onderwijs weer “gewoon” zou worden, maar
het afgelopen halfjaar was er eentje zoals we die nog nooit gezien hebben. Er was veel onzekerheid
en die is er nog steeds. Alles blijft in het teken van corona staan. Maar ook in het teken van goed
onderwijs geven en er voor elkaar zijn.
Deze periode heeft ons laten zien en ervaren hoe sterk, oplossingsgericht en creatief wij zijn op
school , thuis, in ons dorp en in Nederland.
Wij zijn de decembermaand goed en sfeervol gestart.
Wederom ziet onze school er echt top uit. Bedankt hulpouders.
Gelukkig zijn ook de meeste leerlingen weer gezellig op school en kunnen wij samen dit kalender jaar
afsluiten. Via de Parro proberen wij u ook in onze schoolsfeer mee te nemen. Dit omdat wij ons heel
goed realiseren dat het echt niet fijn is dat u niet even de school in kunt lopen. Mocht u vragen
hebben, een gesprekje willen of even verbinding met ons nodig hebben, bel ons, mail ons en/of stuur
een Parro bericht.
Wij zijn gelukkig (bijna) allemaal gezond en gaan de komende kerstvakantie even de accu opladen,
zodat we er ook in het tweede halfjaar van 2020/2021 weer staan voor onze leerlingen en ouders.
Het gehele team van ’t Bijenveld wenst iedereen (alvast) een prettige vakantie en een goed, liefdevol
en gezond 2021.
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Corona update
Via de Parro heb ik op 1 december met u de nieuwe beslisboom gedeeld voor 0 tot 12 jarigen. Wat
te doen? Wanneer wel of niet naar school? Wanneer wel of niet testen?
Onderstaand nogmaals de beslisboom.
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Personeels nieuws:
Onze IB-er Wendy gaat onze school per 1 februari 2021
verlaten. Zij heeft de afgelopen jaren met erg veel plezier
bij ons gewerkt. Wendy heeft de keuze gemaakt om haar
eigen praktijk voor meer- en hoogbegaafdheid, die zij nu
2 dagen in de week heeft, verder te gaan uitbreiden.
Helaas is dat niet meer te combineren met haar baan bij
ons op school. Natuurlijk is dat voor ons echt een gemis,
maar daarnaast gunnen wij haar een nieuwe stap in haar
leven. Haar taak bij ons op school wordt overgenomen door Janna Curfs. Zij werkt op dit moment op
basisschool de Biezenkamp ook van SPO Condor. Zij gaat tot de zomer op beide scholen werken. In
januari stelt zij zich aan u voor.
Wendy zal zelf een vorm kiezen om afscheid te nemen.
Juf Cathelijne komt ook na de kerstvakantie nog niet werken. Haar herstel heeft nog geruime tijd
nodig. Gelukkig heeft juf Bianca het goed naar haar zin in groep 5/6 en bij ons op school. Zij blijft
daarom ook gewoon werken in groep 5/6 zolang juf Cathelijne er niet is.
TSO ( tussen schoolse opvang) nieuws
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangekondigd dat Petra en Astrid na jaren
trouwe dienst stoppen met de organisatie van onze TSO.
Vanaf 1 februari 2021 neemt de landelijke organisatie Brood & Spelen onze
TSO over. Brood & Spelen is een betrokken en actieve organisatie
gespecialiseerd in het verzorgen van opvang tijdens de middagpauze en na
schooltijd. Zij hebben ruim 17 jaar ervaring in het opvangen van kinderen
tussen de middag.
Het is ontzettend fijn dat onze overblijfkrachten gewoon door blijven gaan.
Dus voor de kinderen verandert er weinig.
Voor u zijn er wel enkele wijzigingen:
•
•

•
•
•

Aanmelden via een Brood & Spelen app
Een keuze maken uit één van de volgende abonnementsvormen:
• wekelijks vaste dag abonnement
• even/oneven weken vaste dag abonnement
• flexibel abonnement voor 1,2 of 3 dagen per week.
De rekening ontvangt u 6x per jaar van deze organisatie
kosten € 2,50 per kind per overblijfbeurt op abonnementsbasis en € 3,00 voor incidenteel
overblijven.
Inschrijfgeld bedraagt € 5,-- per gezin. Ook voor incidentele opvang is inschrijving
noodzakelijk. Voor de start van Brood en Spelen bieden wij de ouders/verzorgers 2 weken
gratis inschrijven aan.

In januari ontvangt u vanuit Brood & Spelen een aparte nieuwsbrief waarin alles wordt uitgelegd.
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Goed leren lezen is voor opgroeiende
kinderen van groot belang. Maar hoe
wakker je hun enthousiasme voor lezen
aan? Daar draait het om
leesproject Scoor een Boek!, waarin
lezen en voetbal een gouden
combinatie vormen. Onder
aanmoediging van een enthousiaste
profvoetballer, gaat groep 6-7 tijdens
de projectweken( vanaf begin februari)
zoveel mogelijk boeken lezen. Met elk gelezen boek scoren ze een ‘doelpunt.’
Tussentijds wisselen de leerlingen hun favoriete boeken uit. Ter afsluiting is er een feestelijke
sportieve dag georganiseerd.
Hier kunt u alvast een filmpje bekijken:
https://youtu.be/3x6MWbZFmDk
Biebronde Nationale Voorleeswedstijd in februari 2021
Onze voorleeskampioen Isa Janssen Duyghuysen uit groep 8 gaat
meedoen aan de kwartfinale die in februari plaatsvindt in Bibliotheek
De Mariënburg in Nijmegen. En wie weet gaat ze door… tot aan de
landelijke finale!

De Nationale voorleesdagen (20 – 30 januari)
Voor de jongsten, peuters en groep 1-2, staat het leuke prentenboek
“ Coco kan het’’ centraal.

Handige weetjes:
• Vrijdag 18 december: kerstviering op school en is de school om 12 uur uit voor alle leerlingen.
• Maandag 4 januari: weer naar school en start Jeelo project “maken van je eigen product”.
• Maandag 11 januari: start Cito periode
• Week van 11 t/m 15 januari: Goed Gedaan les 8
• Woensdag 20 januari: opening Nationale Voorleesdagen; de kinderen mogen in pyjama verkleed komen
• Vanaf 1 februari: start Scoor een boek voor groep 6/7
• Woensdag 3 februari : alle leerlingen vrij ( personeel werkt wel)
• Donderdag 4 februari t/m 27 februari: ouders melden kinderen groep 8 aan bij het voorgezet onderwijs.

Monique Vromen.
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8 - weekse Mindfulness
training voor kinderen
Mindfulness leert kinderen om niets weg te hoeven stoppen. Hierdoor
ontstaat begrip voor hun eigen binnenwereld en ook voor die van
anderen. Jong geleerd is oud gedaan!
•

Mindfulness voor kinderen is een speelse wetenschappelijk
onderbouwde methode die kinderen helpt meer in hun
innerlijke kracht te komen en te blijven. Kinderen ervaren meer
zelfvertrouwen en een betere gemoedstoestand. Ze gaan
blijer en meer veerkrachtig door het leven.
Inclusief :

•
•
•
•
•

Werkmap en Werkboekje voor kinderen
Wekelijkse oudermail met uitleg over de les en tips voor thuis
Drinken tijdens de trainingen
Een matje en een deken tijdens de trainingen
De mogelijkheid tot een telefonisch evaluatiegesprek na afloop
Bel of mail gerust voor meer informatie
Tasja kroon 0642117268 / t.kroon90@gmail.com
Voor startdatum (donderdagmiddagen) kijk op de website:
www.bintkindercoaching.nl
Pastoor van Eyckstraat 1 Millingen aan de rijn
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