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Even bijpraten:

-Sinterklaasviering
Het Sinterklaasjournaal is weer van start gegaan en in de gangen en lokalen van onze school
zijn alweer de eerste gesprekjes over de Sint en zijn pieten te horen. De Sintwerkgroep met
daarin leerkrachten en ouders is druk bezig met de voorbereidingen, rekening houdend met
dat wat in ieder geval wel nog kan. Ondanks de huidige situatie rondom corona, gaan we er
samen een mooi feest van maken!

Situatie tussenschoolse opvang (TSO)
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Brood & Spelen. Ondanks herhaaldelijke
oproepen en acties blijft er een tekort aan overblijfkrachten. Er is grote inzet van alle
betrokkenen, zowel vanuit de overblijfkrachten bij Brood & Spelen als vanuit de
leerkrachten, maar toch vraagt de huidige situatie onze aandacht. Het tekort aan
overblijfkrachten is bovendien een landelijke tendens. Vandaar dat steeds meer
kinderopvangorganisaties geen tussenschoolse opvang meer verzorgen. Daardoor kiezen
scholen voor een ander schooltijdmodel. Wij hebben dit inmiddels met de MR, OV en het
team gedeeld. De komende periode gaan we met het team, MR en OV in gesprek over deze situatie en wat dit
betekent voor de toekomst. Op dit moment is het zo dat Brood & Spelen op vrijdag geen opvang kan verzorgen.
Gelukkig hebben de ouders die op vrijdag gebruik maakten van de opvang een andere oplossing gevonden.
Nogmaals dank hiervoor.

Extra borders in de educatieve ontdek- en beleeftuin
De oudervereniging heeft vorig schooljaar een bedrag beschikbaar gesteld voor
het aanleggen van bloemenborders in onze educatieve ontdek- en beleeftuin.
Door het maken van deze borders sluit de tuin nog weer beter aan bij onze
buitenlessen. De bedoeling is dat we de borders in maart gaan beplanten met
leerlingen. Een aantal planten worden gekocht, maar daarnaast zijn we nog op
zoek naar planten. Onderaan deze nieuwsbrief is een overzicht toegevoegd
waarin u kunt zien wat we zouden kunnen gebruiken. Mocht u met ons mee
willen denken of planten uit de lijst beschikbaar willen stellen tezijnertijd, mail
dan vast naar judith.janssen@bijenveld.com.
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Spelen op het schoolplein na schooltijd
Dagelijks spelen er na schooltijd leerlingen op ons fijne schoolplein. Over het algemeen is het spel leuk en positief,
maar af en toe is aansturing van een volwassene nodig om ervoor te zorgen dat het ook leuk en positief blijft.
Onder schooltijd hebben en nemen de leerkrachten vanzelfsprekend deze verantwoordelijkheid en we willen u
vragen hier na schooltijd zorg voor te dragen. Op deze manier dragen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid
over de kinderen.

Deelname aan EU Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we met onze school weer mee met het EU-schoolfruit. Dit
betekent dat alle leerlingen vanaf 15 november op woensdag, donderdag en vrijdag
fruit krijgen. Let op: dit zijn andere dagen dan vorig schooljaar.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het eten van groente en fruit en wordt
hierover lesgegeven.
Wanneer u graag weet welke groente/welk fruit uw kind ontvangt, kunt u dit zien op
de website van EU Schoolfruit door te kijken bij het overzicht van de leveringen per
week onderaan de pagina van Olympic fruit BV. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Dit
kan beide via onderstaande link: De wekelijkse levering - EU Schoolfruit
We hopen op smakelijke, gezonde eet- en ook proefmomenten in de groepen!

Gevaarlijke situaties bij halen en brengen
Enkele weken geleden is er een overleg met de voorzitter van de OV, de locatieleider en de gemeente geweest
over de mogelijkheid tot een parkeerverbod voor onze school. Dit met als doel de veiligheid voor onze
leerlingen, evt. broertjes en zusjes en hun ouders te vergroten. Momenteel worden de mogelijkheden verder
onderzocht. We houden u op de hoogte.
Daarnaast willen we u vragen op het schoolplein te staan bij het ophalen van uw kinderen, zodat het trottoir
minder vol staat en er beter zicht is op de straat bij het oversteken. We willen hiermee voorkomen dat een kind
een verkeersdeelnemer niet ziet of juist dat een kind niet gezien wordt door een automobilist of fietser. Ook
namens de oudervereniging alvast dank voor uw medewerking!
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Versierwerkgroep
Meerdere keren per jaar zorgt een versiergroep van enkele ouders van (oud)leerlingen
ervoor dat onze school er steeds weer gezellig en mooi aangekleed uitziet. Zij zijn op
zoek naar ouders die willen hebben en daarom onderstaand bericht:
Hier een berichtje van de Versiergroep!
WIJ ZOEKEN JOU!!
Wat doen wij: Een aantal keren per jaar versieren wij in school.
Per thema versieren wij, bv: de verschillende Jaargetijden, Kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen e.d.
Ook maken wij soms wat versiersels zelf die bij de verschillende thema's horen.
Dit alles kost al met al niet heel veel tijd.. en... de dankbaarheid is groot!!
Omdat ons groepje nu bestaat uit een aantal ouders waarvan de kinderen al de
basisschool hebben verlaten hopen wij dit
leuke versieren aan de ouders van de kinderen die nog op school zitten door te kunnen geven!!
Lijkt het je leuk, ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen stuur gerust een Whatsapp!!
Contactpersoon: Lia van Haaren (moeder van Stijn, groep 8)
064300936

Spreekuren Jeugdverpleegkundige GGD: Deze vinden plaats van 13:15 uur tot 14:00 uur
• Donderdag 13 januari
• Donderdag 10 februari
• Donderdag 17 maart
• Donderdag 14 april
• Donderdag 19 mei
• Donderdag 9 juni deze gaat niet door in verband met het schoolreisje van de leerlingen van ’t
Bijenveld.

Zwemmen met korting bij Sportfondsenbad Nijmegen West
Sportfondsenbad Nijmegen-West heeft een actie waarbij kinderen
op een studiedag tegen gereduceerd tarief kunnen zwemmen.
Omdat we als school beweging belangrijk vinden, hebben wij de
data van de studie- en werkdrukdagen doorgegeven aan het
zwembad zodat u, wanneer gewenst, gebruik kunt maken van deze
actie. In de bijlagen vindt u een brief met aanvullende informatie.
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Handige weetjes:

•
•
•
•

17 november: leerlingenraad
2 december: spreekuur jeugdverpleegkundige
3 december: sint viering, continurooster voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 tot 14.00u
6 december: werkdrukdag, alle leerlingen vrij

Judith Janssen en Monique Vromen
Plantenlijst bloementuin Bijenveld OUDERS
Rozemarijnstruik

Rosemarinus officinalis

Marjolein

Origanum laevigatum ‘Herrenhausen’

Echte tijm

Thymus vulgaris

scheuren

Citroentijm

Thymus X citriodorus

scheuren

Bieslook

Allium schoenoprasum

Salie

Salvia nemorosa Carradonna

Echte laurier

Laurus nobilis

stekken

Peterselie

zaad

Selderij

Petroselinum crispum var.
neapolitanum
Apium graveolens

Citroenverbena

Aloysia triphylla

stekken

Hemelsleutel

Sedum ‘Herbstfreude’

stekken

IJzerhard

Verbena bonariensis

Vrouwenmantel

Alchemilla mollis

Zonnehoed

Echinacea purpurea rose rood

Gele dovenetel
Smeerwortel

Lamiastrum Galeodolon ‘Hermans
Pride’
Symphytum grandiflorum ‘wisley blue

Longkruid

Pulmonaria officinalis

Driekleurig viooltje

Viola Tricolor

Dwergsering

Syringa bloomerang 'Pink Perfume' - stekken
Dwergsering
Forsythia intermedia Spectabilis
stekken

Forsythia,
Chineese klokje
Framboos
Winterheide
Hazelaar

stekken

zaad

scheuren

scheuren

stekken
Erica carnea
stekken
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