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Even bijpraten:
Studiedag
Woensdag 23 maart waren de leerlingen van 't Bijenveld vrij
terwijl het team een goede studiedag had, waarbij veel van en
met elkaar geleerd is. Leerkrachten hebben door het geven van
een presentatie over hun groep inzicht gegeven in de
ontwikkeling van de groep. Vervolgens hebben we ideeën, tips
en feedback gegeven met als doel ons onderwijs nog beter te
maken. Ook zijn we o.a. met elkaar in gesprek gegaan over een
andere methode voor sociaal emotioneel leren.

Nieuws van de leerlingenondersteuning
Nu wij langzaam maar zeker als school weer kunnen werken zoals we gewend zijn, is het goed om, net als andere
jaren, terug te blikken op de afgelopen periode.
Hoe staan we ervoor? Wat zijn de opbrengsten van ons onderwijs? Wat zijn de aandachtspunten? Waar gaan we de
komende periode verder mee aan de slag. Hoe scoren we ten opzichte van voorgaande jaren? Omdat wij van enkele
ouders hier vragen over hebben gekregen, leek het ons goed om jullie te informeren in deze nieuwsbrief.
Binnen onze stichting, SPO Condor, werken wij al enkele jaren met de 4D-methodiek. Dat wil zeggen dat wij cyclisch
in de volgende fasen werken:
• We verzamelen Data d.m.v. toetsen. (Korte termijn toetsen zijn methode-toetsen. Voor de lange termijn
toetsen we d.m.v. Cito);
• We Duiden de data. (Wat betekenen de resultaten en welke factoren spelen mee?);
• We stellen Doelen op voor de nieuwe periode;
• We gaan het vervolgens Doen.
Dit doen wij op kind-, groeps- en schoolniveau. Zo stemmen wij af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
van onze leerlingen. Zowel op groeps- als schoolniveau hebben wij een schoolstandaard afgesproken. Na de Cito's
analyseren de leerkrachten de resultaten van hun groep en bekijken zij of de schoolstandaard behaald is. Op
schoolniveau doet de intern begeleider hetzelfde en analyseert de data van alle groepen samen.
Wij zijn erg trots op onze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten! We hebben de afgelopen periode echt
samengewerkt aan het geven van goed onderwijs. We zien dat we op schoolniveau onze schoolstandaard van DMT,
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rekenen en spelling gehaald hebben. Bij begrijpend lezen zien we een vooruitgang ten opzichte van vorige
meetmomenten. Daarbij behalen we de schoolstandaard bijna.
We hebben natuurlijk niet alleen de Cito-resultaten bekeken. Ook bij de andere
ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld motoriek en sociaal emotioneel leren, passen
wij de 4D-methodiek toe en stemmen we af op de behoeften van de groep en het
individuele kind. Zo is er bijvoorbeeld een school brede screening geweest op het
gebied van het verbonden schrift en gaan we aan de slag met de aanbevelingen die
hieruit naar voren zijn gekomen.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Janna Meeuwissen
(janna.meeuwissen@bijenveld.com).

We mogen weer samen vieren!
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Doordat er gelukkig weer meer kan en mag, kunnen de werkgroepen
bestaande uit leerkrachten en ouders weer aan de slag met het voorbereiden
van een aantal leuke en waardevolle activiteiten:
- Donderdag 14 april is er een gezellige, schoolbrede paasactiviteit;
- Vrijdag 22 april vindt de sportdag plaats.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 doen
spelletjes in de Rollebol en de groepen 4
t/m 8 sporten op het terrein van VVLK.
Nadere informatie volgt wanneer nodig via
de leerkracht(en) van uw kind.
Het schoolreisje gaat dit schooljaar zeker door en vindt plaats op donderdag 9 juni. De werkgroep is druk
met de voorbereidingen om het een geslaagde dag te laten zijn.

Activiteit voor ouders en leerlingen
Nu de leerlingen zelfstandig naar binnen gaan, komen ouders zelf minder in school. Tijdens de studiedag
hebben we daarom nagedacht over een andere mogelijkheid tot ontmoeting. Bij het volgende project van
Jeelo: ‘Zorgen voor de natuur’ zal er voor iedere groep een moment zijn waarop ouders welkom worden
geheten op school. U wordt hier door de leerkracht(en) van uw kind via Parro verder over geïnformeerd.

Nieuws van de leerlingenraad
Op 16 maart is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. We hebben
onder andere gesproken over het houden van een dier op school. De
conclusie van de debatten die hierover gehouden zijn in groep 6/7 en 7/8
is dat er geen ‘blijvend’ dier op school moet komen. Een heel mooi idee is
om een vlinderpakket aan te vragen, zodat we de ontwikkeling van ei tot
vlinder kunnen zien en de vlinders gewoon vrijgelaten kunnen worden. Dit
pakket is inmiddels aangevraagd.
Oproep: Wie heeft er thuis nog een geschikte bak (bijv. aquarium) staan die we voor dit doel kunnen lenen?
Ook is het idee opgekomen om voor de hele school een sponsorloop te organiseren, waarvan de opbrengst voor de
Oekraïne is. Juf Judith gaat dit uitwerken met de leerlingen uit groep 7 van groep 6/7. Meer informatie hierover
volgt.
Het hele verslag van de leerlingenraadvergadering is te lezen op de site onder het kopje Groepen – leerlingenraad.
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Groene vingers gevraagd!
Onze border is klaar en de plaggenmuur van gras is gemaakt.
Welke vader, moeder, opa of oma heeft er zin om af en toe
te helpen in onze educatieve leef- en beleeftuin? Heb je
interesse of ideeën over de wijze waarop, laat het weten en
loop even binnen of mail naar:
judith.janssen@bijenveld.com.

Ingezonden bericht van leerlingen uit groep 7/8
In het kader het Jeelo-project ‘Omgaan met geld’ hebben de leerlingen van groep 7/8 de opdracht gekregen een
eigen bedrijf op te starten. Op verzoek van één van de groepjes delen we graag onderstaand bericht met u:

Popaas
Wij (Liv, Linde, Vinny en Lucas uit groep 7/8) zijn het bedrijfje ‘Popaas’
Voor het schoolvak Jeelo heeft groep 7/8 een opdracht om een eigen bedrijf te starten. Wij willen paashaasjes
verkopen, zoals dit:
Daar hebben we spullen voor nodig:
sokken, rijst, touw en stift.
We hebben een ondernemingsplan geschreven en dat is
goedgekeurd.
We willen jullie (kinderen, ouders of familie/vrienden) vragen of
jullie nog oude sokken hebben die we mogen gebruiken. We
kunnen alleen niet alle sokken gebruiken. We zijn op zoek naar
lange sokken (geen sneakers), liever geen zwarte of
donkerblauwe sokken.
De sokken mogen worden afgegeven aan groep 7/8.
De paashaasjes verkopen we en een deel van de opbrengst gaat naar KIKA!
Kleine paashaasjes: 1,00 euro.
Grote paashazen: 1,50 euro.
De paashaasjes kunt u kopen bij groep 7/8!
Alvast bedankt!
Liv, Linde, Lucas en Vinny
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Nieuws van de oudervereniging
Met trots kunnen wij als oudervereniging mededelen dat er een parkeerverbod voor de school komt. Wij zijn hier erg
blij mee en hopen dat dit de veiligheid voor de kinderen ten goede komt. In de aankomende weken worden de
borden geplaatst. Houd dit goed in de gaten en parkeer eventueel nu alvast uw auto bij het kerkplein.
Verder moeten wij helaas mededelen dat het luizenpluizen op school niet meer georganiseerd kan worden, omdat
wij niemand hebben kunnen vinden die deze taak op zich wil nemen. Het zou fijn zijn al u als ouder regelmatig thuis
de kinderen controleert en bij een mogelijke uitbraak hier de school van op de hoogte stelt om zo verdere
verspreiding te voorkomen.
Als laatste hebben we nog een vraag vanuit de versiergroep op school. Helaas hebben jullie dit schooljaar nog niet
veel kunnen zien van de versieringen op school, maar hiermee zijn we zeker niet in lockdown gegaan. Er is op onze
school door een aantal ouders steeds gezorgd voor mooie en kleurrijke gangen, muren en boompjes en dit steeds
aansluitend bij de verschillende activiteiten, feestdagen en thema’s. Nu is de versiergroep echter hard op zoek naar
nieuwe ouders, zodat de school er gezellig en kleurrijk uit blijft zien. Heeft u hierin interesse en denkt u: ‘dit is echt
iets voor mij’ of heeft u misschien nog vragen, stuur dan gerust een berichtje naar mij
(rianne_langens@hotmail.com). Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de mooie creaties niet verloren gaan!
Alvast bedankt,
Groetjes Rianne Zegers (Voorzitster Oudervereniging ’t Bijenveld en moeder van Joey (groep 5), Chris (groep 3) en
Eva (groep 1).
Het Oranjecomité organiseert Koningsdag!
Het Oranjecomité is alweer druk bezig met het organiseren van
Koningsdag voor alle Leuthse kinderen op woensdag 27 april. Er zal
een versierde fietsoptocht zijn en daaropvolgend zijn de
Oranjespelen bij de Vriendenkring. In de flyer in de bijlage leest u o.a.
meer over deze leuke dag en de aanmelding hiervoor.

Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 30 maart
Woensdag 6 april
Donderdag 14 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 16 mei
Woensdag 18 mei

schoolvoetbaltoernooi voor de jongens van groep 7 en 8
schoolvoetbaltoernooi voor de meisjes van groep 7 en 8
afsluiting Jeelo-project ‘Omgaan met geld’
spreekuur jeugdverpleegkundige van 13.15u-14.00u
werkdrukdag: alle leerlingen vrij
2e paasdag: alle leerlingen vrij
opening Jeelo-project ‘Omgaan met de natuur’
Centrale eindtoets groep 8
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen: alle leerlingen om 12.00u uit en start meivakantie t/m 6 mei
MR-vergadering
vergadering leerlingenraad

Judith Janssen en Monique Vromen

Bijlagen: Koningsdag, De nieuwe jeugdconsulent stelt zich voor, Kindercollege en Nieuwsbrief GGD
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Hallo allemaal,
In deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Yade
Yener, jeugdconsulent van bassischool ’t Bijenveld in Leuth en de St.
Martinus in Millingen aan Rijn.
Ik heb gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, IB-ers en soms
zelfs met allemaal tegelijkertijd. Als jeugdconsulent houd ik mij bezig
met kortdurende ondersteuning voor kinderen over verschillende
onderwerpen, waaronder: onzekerheid, faalangst, pesten, scheiding,
ruzie, woede, opvoeding/ thuis enz. Ik maak gebruik van verschillende
opdrachtjes, spelletjes en zo maak ik het voor kinderen beeldend en
leuk. Alleen maar praten vinden kinderen soms lastig, dus werken we spelenderwijs aan de doelen. We
stellen vooraf doelen met de ouders en soms met de leerkracht, en met de kinderen zelf. Zo weten we wat
we willen bereiken.
Ook ben ik als jeugdconsulent onderdeel van het Sociaal Team van de gemeente Berg en dal. Soms is er
meer nodig dan kortdurende ondersteuning (KDO) en kunnen we samen onderzoeken welke hulp er dan
het beste aansluit bij de hulpvraag. Als er meer hulp nodig is kan er via het Sociaal Team een indicatie
aanvraag ingediend worden. Wat voorheen enkel via de huisarts kon, kan dus ook via de jeugdconsulent.
Als jeugdconsulent kan ik dit samen met ouders oppakken, wat de lijntjes kort maakt. Ik heb meer tijd dan
bijv. een huisarts om te bespreken wie het kind is, wat voor gezin jullie zijn, wat de hulpvraag is en wat er
dan aan passende hulp is. Wij kunnen hierin heel breed kijken omdat wij een goed zicht hebben op alle
zorgaanbieders in de omgeving. Vanzelfsprekend is dit altijd in afstemming met ouders en/of voogd. Voor
gesprekjes met kinderen heb ik toestemming nodig van alle gezaghebbende partijen, ik zal dit dus nooit
zomaar op aanvraag van school/ leerkracht starten.
Op de dinsdagen en woensdagen ben ik op de scholen te vinden. Wanneer ik niet aanwezig ben op school
ben ik telefonisch bereikbaar. Wanneer je ondersteuning wenselijk vindt voor je kind dan kun je dit
bespreekbaar maken met de leerkracht of IB-er, zij kunnen je het aanmeldformulier voor de jeugdconsulent
geven. Wanneer ik het aanmeldformulier ontvangen heb zal ik contact met jullie opnemen.
Mocht je ondersteuning wel fijn of nodig vinden, maar dit niet via school willen laten lopen, dan kan er ook
een aanvraag gedaan worden bij het Sociaal Team, op telefoonnummer; 06-43438853
Wellicht tot ziens op school!
Yade Yener, Jeugdconsulent en medewerker Sociaal Team Berg en Dal

Kindercollege | Op vogelspeurtocht in de natuur | 8+
13 april 2022, van 13:30 tot 14:30 | Leuth, Bibliotheek Leuth
Kosten: gratis
Aanmelden: avbergen@obgz.nl of leuth@obgz.nl

Boswachter Henk speurt al meer dan vijftig jaar met zijn
verrekijker naar vogeltjes in het bos. Hij doet ook onderzoek
naar het gedrag en het leefgebied van vogels. Hij weet er dus
veel van! Samen met de boswachter ga je op vogelspeurtocht.
Je ontdekt hoe vogels eten verzamelen, wat ze eten, hoe ze
vliegen, waar ze een nest bouwen en waar ze in de winter
wonen. Aan het eind ben jij een echte vogelaar!
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is ?
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij nodig om goed te
groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te kunnen spelen en te leren op
school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk.
Tips om te slapen als een roosje
• Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan, ook in het weekend.
Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol energie.
• Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme.
• Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen en niet te veel
te beeldschermen.
• Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect hebben (zoals ritalin).
• Zorg voor rustige bedrituelen: neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje voor.
• Een glas warme melk met honing doet nog steeds wonderen.
• Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf ook wilt slapen.
Wees consequent hierin.
• Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is.
• Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen naar
bijvoorbeeld een kinderslaappoli.
Hoeveel moeten kinderen slapen?
Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een kwartier vanaf
trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind daarvan afwijkt, hoef je je niet
direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. Dit is meestal genetisch bepaald.
Meer lezen?
• Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is’.
• Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer slapen,
slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van
kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je vragen over dit verhaal of andere 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.
Mijn spreekuur is op donderdag 14 april van 13.15u-14.00u op school.
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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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