Jaargang 10, nummer 7

Even bijpraten:
Bzzzletin nr. 6 is niet verschenen omdat wij toen in de 2de lockdown
zaten.
We hebben in deze weken veel aandacht voor de cognitieve
ontwikkelingen: welke leerdoelen zijn al behaald en met welke
leerdoelen gaan we de komende periode aan de slag? We brengen
dit in kaart door o.a. de verschillende citotoetsen voor rekenen,
(begrijpend) lezen en spelling af te nemen. In de komende periode
gaan de leerkrachten ook de doelengesprekken met de leerlingen
houden.
Daarnaast zijn we ook volop bezig met de Zilveren weken. Dit
betekent dat we ruimte vrijmaken in ons rooster voor gezamenlijke activiteiten met de groep die gericht zijn op een
positieve groepsvorming. Iets wat we altijd al doen na de zomervakantie en een kerstvakantie en wat nu natuurlijk
na een bewogen jaar en een 2de lockdown enorm van belang is.
Sociaal emotioneel leren is onze vakterm. Hierbij horen vragen als:
• Hoe ga je om met je talenten?
• Op welke manier houd je rekening met de behoeften van anderen?
• Hoe ga je om met je eigen emoties?
• Hoe ga je om met groepsdruk?
We zijn enorm blij dat wij weer alle leerlingen op school hebben. Samen met u doen wij ons best, zodat wij geen
klas in quarantaine hoeven te sturen. Op collega-scholen gebeurt dit helaas wel al.
Dak beklimmers
Afgelopen week hebben een aantal leerlingen buiten schooltijd het dak bij de gymzaal
beklommen. Dit terrein is buiten schooltijd verboden voor de leerlingen. Mogelijk gaan er zo ook
spullen kapot en het is natuurlijk levensgevaarlijk. Dit is ook besproken in de klassen en wij
hopen dat dit niet meer gebeurt.
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Op zoek naar een nieuwe rekenmethode.
Komend schooljaar willen wij staren met een nieuwe rekenmethode op school voor
groep 1 t/m 8.
De weg naar een nieuwe rekenmethode gaat als volgt:
• We hebben een werkgroep rekenen ingesteld.
• We hebben een overzicht gemaakt wat wij ‘anders en beter’ willen in de
nieuwe methode. Het belangrijkste doel hierbij is het behalen van goede
rekenopbrengsten en goede didactische aanpak voor de leerkrachten.
• We hebben ons georiënteerd op de methodes die nu op de markt zijn.
• We hebben nu een eerste schifting gemaakt. Dit houdt concreet in, dat wij deze
maand van 2 rekenmethodes een presentatie krijgen.
• Daarna gaan de leerkrachten met de zichtzendingen van beide methodes in de
klas aan de slag. Hier kijken ze ook met name hoe leerlingen op de nieuwe
methodes reageren.
• Eind schooljaar nemen wij als team een besluit welke nieuwe rekenmethode wij
kiezen.
• En dan…. Hup aan de slag in het nieuwe schooljaar.

Personeels nieuws:
Hallo kinderen en ouders,
Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Janna Meeuwissen en ik ben 35 jaar oud. Ik
woon samen met Tim en onze 4 kinderen in Siebengewald. In onze vrije tijd zijn we
druk met de tuin en de dieren thuis: schapen, kippen, vissen, bijen, kat en onze pup
Jip. Daarnaast vinden we het ook erg gezellig om met ons gezin op pad te gaan naar
het bos, de dierentuin, boerderij of speeltuin.
Ik ben mijn onderwijscarrière begonnen op het speciaal onderwijs. Daarna ben ik
werkzaam geweest op een Condor collega-school in Ooij. De afgelopen 8 jaar heb ik op het
Voortgezet Speciaal Onderwijs gewerkt waar ik les heb gegeven aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met
gedragsproblematieken. Binnen het VSO heb ik met meerdere hulpverleningsinstanties samengewerkt, waardoor
onderwijs op maat geleverd kon worden. Vanuit de interesse voor leerlingenzorg heb ik de opleiding tot IB-er
gevolgd. Het werk op een basisschool bleef mij toch altijd nog trekken en ik ben daarom begin dit schooljaar op de
Biezenkamp in Beek gaan werken. Daar werk ik nu nog steeds één dag in de week als groepsleerkracht. Toen
bekend werd dat ’t Bijenveld op zoek was naar een nieuwe IB-er, wist ik dat dit voor mij een goede nieuwe stap zou
zijn. En nu ben ik al een aantal weken op jullie fijne en gezellige school aan de slag.
Ik kan nog véél meer over mezelf vertellen, maar ik vind het net zo leuk om persoonlijk een babbeltje te maken.
Dus, wil je meer over mij weten? Spreek me dan gerust aan op het plein ☺
En voor ouders… jullie kunnen mij voor nu bereiken per mail of telefoon.
Groetjes,
Janna
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Studenten in school
Basisschool ‘t Bijenveld is een leerschool voor studenten van de
HAN.
In bijna elke groep hebben wij een student staan. Zij leren bij ons
op school een groot deel van hun praktijk als leerkracht. Wij
vinden het van belang dat zij alles meemaken wat bij ons beroep
hoort. Zij horen bij ons team. In deze coronatijd ontmoet u de
studenten weinig of niet. Sommigen hebben zich al via Parro aan
u voorgesteld.
Als nieuwe LIO-stagiaire in groep 4 op basisschool ’t Bijenveld stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Mar Snepvangers, 21 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik zit in het 4e jaar van de
PABO en hoop dit jaar af te studeren, zodat ik volgend schooljaar mijn eigen klas heb. In mijn
vrije tijd ga ik er graag met vriendinnen op uit en ben ik te vinden op het hockeyveld of in de
sportschool. Ondanks een bijzondere start van mijn LIO-stage, heb ik er veel zin in!
Groetjes Mar Snepvangers

Superboek.nl
Lezen is leuk!
Maar voor sommigen ook lastig en daarom niet leuk.
Door op de onderstaande link te klikken lees je hoe je gratis lid kunt worden van superboek.nl
en vind je inspiratie hoe lezen wel leuk kan worden.
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek

Projectkisten Bibliotheek in onze school.
Dit schooljaar gaan wij weer in alle groepen aan de slag met projecten en projectkisten vanuit de bibliotheek met
als doel om het lezen en leesplezier op een manier die kinderen aanspreekt nóg meer te stimuleren. Het gaat
hierbij ook om het prikkelen van de fantasie, het bevorderen van creatief denken en kritisch denken, samenwerken
én leeskilometers maken.
In het begin van het schooljaar heeft groep 5/6 gewerkt met het project ‘De Schatkist van Roald Dahl’ en groep 8
heeft gewerkt met het project ‘Bekijk het maar’’
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Groep 6-7 werkt vanaf februari t/m april met het project: Scoor een boek:

Tijdens Scoor een Boek! Lezen de kinderen 8-10 weken lang zo veel
mogelijk boeken in de klas. Met elk gelezen boek scoren ze een
‘doelpunt’.
Er wordt aan de kinderen gevraagd een top 11 te maken (naar een
elftal) Tevens wordt er een tussenstand opgenomen (zgn. rust) om
te kijken of het doel van 50 boeken gehaald wordt. Thuis kunnen
de leerlingen m.b.v. een poster opdrachten doen. Voor elk gelezen
kwartier mogen ze daarop een sticker plakken

In maart en april gaan de volgende groepen weer aan het werk met deze projecten:
Groep 1-2 Toveren met Bibala
Omdat de tovenaar op vakantie is, mogen de leerkracht en de
kinderen een aantal weken op zijn toverspullen passen. Elke
week ontvangen de kinderen een brief van de tovenaar, met
steeds één regel van een toverspreuk. Daarmee tovert de
leerkracht samen met de kinderen elke week een ander boek
over een heks of tovenaar tevoorschijn uit de tovenaarsmantel.
Ook kan er echt getoverd worden met een toverboekje.

Groep 2-3: De ongelooflijke bijzondere Boekeneter (naar het
verhaal van Oliver Jeffers)
In de ruimte is een tafel gedekt met tafelkleed, borden, bestek en
servetten. Het vreemde is dat ergeen eten op de borden ligt, maar
boeken. De boekeneter uit het verhaal De ongelooflijk bijzondere
Boekeneter van Oliver Jeffers verslindt namelijk boeken als lekkere
hapjes! Schuif snel aan tafel om meer te horen over dit ongelooflijk
bijzondere verhaal.

Groep 4: De dwergjes van Tuil (naar het verhaal van Paul Biegel)
De dwergjes van Tuil woonden op de hei. Het waren er niet twee
of vijf, maar wel honderd. Een heel dwergenvolk bij elkaar. De
fantasierijke, vrolijke verhalen over het leven van de dwergjes op
de hei, over hun avonturen en over Virgilius van Tuil, de
honderdeenste dwerg, lenen zich uitstekend om er iedere dag een
stukje uit voor te lezen.
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Voorlezen en vertellen zijn belangrijke aspecten binnen het project, waarbij veel ruimte is voor het beleven en het
navertellen van de prachtige verhalen die één van de grootste schrijvers uit
de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur heeft geschreven. Leerlingen gaan zelf aan de slag in de vorm van
vertel- en schrijfopdrachten en maken kennis met verschillende tekstsoorten, waaronder poëzie.

EU schoolfruit
Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-Schoolfruit weggevallen. Deze
gemiste weken worden aan het eind van het programma ingehaald. Vandaar dat
wij tot de week van 31 mei schoolfruit verstrekken aan alle leerlingen op dinsdag,
donderdag en vrijdag.

OV en MR nieuws
Samen met de OV en de MR bespreken wij regelmatig hoe wij onze activiteiten op een creatieve
manier wél door kunnen laten gaan. Schroom vooral niet om ons van ideeën te voorzien.
Binnenkort ontvangt vanuit OV een verantwoording van de besteding van de vrijwillige
ouderbijdragen.
Leerlingen nieuws
Isa Janssen Duyghuysen heeft - als onze schoolkampioen - via een ingezonden filmpje meegedaan met de
kwartfinale van de Nationale voorleeswedstrijd met het boek: Raveleijn, de bende van de witte veer van Paul van
Loon. Zij heeft een mooie oorkonde verdiend hiervoor. Gefeliciteerd, Isa!

Leerlingenraad ’t Bijenveld
Onze leerlingenraad heeft 26 februari gelukkig weer een vergadering gehad.
Het was een mooie vergadering met waardevolle input. Klik op hier om het verslag van de leerlingenraad
vergadering te lezen.

Brood & Spelen nieuws
Beste ouders en verzorgers,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen Brood & Spelen op ’t
Bijenveld.
U bent inmiddels op de hoogte gebracht dat Brood & Spelen de tussenschoolse opvang gaat verzorgen. We zijn nog
volledig aan het opstarten, maar graag stel ik mezelf even aan u voor.
Mijn naam is Linda Sweben en ik ben vanaf 8 maart de coördinator vanuit Brood & Spelen. Sinds 2014 woon ik in
Millingen a/d Rijn en na eerst enige jaren als overblijfmedewerkster (OBK) op de St. Martinusschool gewerkt te
hebben, ben ik daar sinds 2019 coördinator. Ik vind het heel leuk om ook op ’t Bijenveld als coördinator aan de slag
te gaan en kijk uit naar een fijne samenwerking zowel met de leerkrachten als ook met mijn team!
Helaas zijn we door de Corona-maatregelen iets beperkter in onze mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Linda Sweben
Coördinator TSO
bijenveld@broodspelen.nl
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Brood & Spelen is gestart! Wat een bijzondere start hebben we samen gemaakt; de eerste
week speelden de kinderen tijdens het overblijven nog met klasgenoten in de sneeuw, maar
na een week voorjaarsvakantie, zag het schoolplein er totaal anders uit met mooie
stoepkrijttekeningen en in de zon spelende kinderen.
Door de nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen eten de kinderen die overblijven
gezamenlijk met hun leerkracht in de klas. Als het tijd is om lekker de buitenlucht in te gaan, worden ze door onze
overblijfkrachten mee naar buiten genomen. Ze spelen dan met hun eigen klasgenoten buiten op een toegewezen
deel van het schoolplein. Is de buitenspeeltijd voorbij, dan worden ze door de overblijfkrachten naar hun klaslokaal
gebracht. Sommige groepen beginnen het overblijven met het gezamenlijk eten in hun lokaal en andere groepen
starten met buitenspelen op het plein. Zo houden we het veilig en overzichtelijk en verloopt het overblijven goed.
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon, bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en
klachten. Het is fijn wanneer ziek- of afmeldingen rechtstreeks bij haar gedaan worden. Zij is telefonisch bereikbaar
op 06-86866615 of per e-mail via bijenveld@broodspelen.nl. Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor het
overblijven kan dit en kunt u contact opnemen met de coördinator of een kijkje nemen op de schoolwebsite. Hier is
meer informatie te vinden over Brood & Spelen.
Hartelijke groet,
Team Brood & Spelen
Tour de Leuth!
Vandaag hebben we aan meer dan dertig leerlingen de
oorkondes van de Tour de Leuth mogen overhandigen. Deze
oorkondes hebben we kunnen laten maken dankzij een
bijdrage van de Dorpsagenda Leuth. Dank daarvoor! Verder
heeft een aantal leerlingen een prijsje gekregen en heeft één
leerling middels loting een
fietsshirt in ontvangst mogen
nemen.

We vinden het fijn te merken dat de Tour de Leuth een succes was en er zoveel
leerlingen op deze manier ook Leuth beter hebben leren kennen en nieuwe dingen
hebben kunnen ontdekken! Dit ondanks alle beperkingen in deze tijd.

Nieuws van de De Speeltuincommissie Leuth
Hallo allemaal,
De Speeltuincommissie Leuth organiseert elk jaar het paaseieren zoeken in de Rollebol,
bedoeld voor kinderen van 0 tot en met groep 4.
Vanwege de coronamaatregelen kan het helaas dit jaar niet doorgaan, maar we hebben
een alternatief bedacht!
Van donderdag 1 april tot en met maandag 5 april hangen er op meerdere plaatsen,
verspreid door Leuth 9 verschillende paaskleurplaten achter ramen van gebouwen. De
kinderen kunnen die samen met een volwassene gaan zoeken. (Misschien zijn er
meerdere kleine wandelingen nodig om ze allemaal te vinden.)
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De kleurplaten die gevonden zijn kunnen de kinderen die aftekenen op een soort bingokaart. Dat kan op papier, of
digitaal op de telefoon.
Als alle kleurplaten gevonden zijn, mogen ze de bingokaart inruilen voor een leuke, kleine verrassing.
De bingokaart wordt op de Facebookpagina geplaatst van de Speeltuincommissie Leuth. Wilt u liever een
bingokaart als Word-bestand ontvangen, stuur dan een mailtje naar: stspeelvleuth@outlook.com
Het verzilveren van de bingokaart kan op de volgende locaties en tijden:
➢ Zondag 4 april van 13.00 tot 16.00 uur: Veldstraat 7, Leuth.
➢ Maandag 5 april van 13.00 tot 16.00 uur: Meester Pontenstraat 2, Leuth
(N.B.: De verrassingen zijn bedoeld voor kinderen t/m groep 4.)
Vergeet niet bij deze activiteit 1,5 meter afstand te houden.
We wensen jullie veel wandelplezier en succes!
Groeten Speeltuincommissie Leuth
stspeelvleuth@outlook.com
Facebook: Speeltuincommissie Leuth

Handige weetjes:
• Vrijdag 12 maart studiedag; alle leerlingen zijn vrij
• Maandag 15 maart; MR OP WEG
• Goede Vrijdag 2 april; alle leerlingen vrij
• Maandag 5 april; 2de Paasdag alle leerlingen vrij
• Week vanaf 22 maart: rapportgesprekken

Monique Vromen.

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Lentekriebels (seksuele opvoeding)
Als ouder speel je een belangrijke rol in de seksuele opvoeding van je kind, ook al voor de puberteit. Toch is het niet
altijd gemakkelijk om met je kind over seksualiteit te praten.
LOVE-regels
Als je met je kind over seksualiteit wilt praten is het handig om hierbij de vier LOVE-regels gebruiken. Deze vier
regels zijn makkelijk om te onthouden: de eerste letters van deze regels vormen samen het woord LOVE.
•

Let op je kind: zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Offline én online.

7

•
•
•

Open communicatie: als je open vragen stelt, nodig je je kind uit om iets te vertellen. Sta ook open voor
wat je kind zelf aan je vertelt.
Voorbeeld geven: wees zelf het voorbeeld. Zorg dat je kind zich kan spiegelen aan ouders die liefdevol en
met warmte met elkaar omgaan. De kans is groot dat hij of zij die houding overneemt.
Er zijn voor je kind: het is belangrijk dat je kind altijd bij je terecht kan als er iets is.

Wensen en grenzen aangeven
Bij de seksuele opvoeding van je kind is het belangrijk dat je kind voor zichzelf kan opkomen en kan laten merken
wat het niet of juist wel wil. Als ouder kun je dit met je kind oefenen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vraag naar de mening van je kind of nodig je kind uit met je in discussie te gaan. Zo leert je kind een eigen
mening te vormen.
Geef complimenten en zorg dat je kind zelfvertrouwen krijgt.
Laat je kind merken dat het zelf de eigen grenzen en wensen mag bepalen.
Geef aan dat het belangrijk is nooit over de grenzen van een ander te gaan.
Leer je kind dat er verschillen zijn tussen prettige en niet-prettige seksuele aanrakingen.
Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen leren om een aantal vragen voor zichzelf te beantwoorden: als ik
meega, is er dan iemand die weet waar ik ben?
Voor kinderen van alle leeftijden is het spelletje ‘wat zou je doen als …?’ zinvol en leuk. Bijvoorbeeld: ‘wat
zou je doen als een ander kind je broek naar beneden wilt trekken?’
Leg het verschil uit tussen leuke en vervelende geheimen. Leuke geheimen mag je voor jezelf houden.
Vervelende geheimen zijn niet fijn; die kun je beter vertellen.
Maak afspraken met je kind. Het is belangrijk dat kinderen vertellen waar ze heengaan. Dit kan op een
positieve manier: “Ik wil graag weten waar je bent, want als ik even weg moet, dan kan ik je bereiken”.

Tips
•
•
•

Maakt je niet druk als je zoon zich als meisje wil kleden (en omgekeerd); dat is normaal op deze leeftijd.
Vertel over het verschil tussen homo- en heteroseksualiteit. Dat je verliefd kunt worden op een meisje,
maar ook op een jongen.
Begin al vroeg met voorlichting over veranderingen in de puberteit (in lichaam, gedrag en gevoel). Bereid je
dochter nu eventueel al voor op haar eerste menstruatie en je zoon op zijn eerste zaadlozing.

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel van je kind.
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze (te) groot worden!!
Bellen of mail gerust voor een afspraak.
Dan kijken we samen wat het handigste is in deze corona-tijd!
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u)/ 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di,wo en donderdag
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