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Een goede start van het nieuwe schooljaar
Wat is het fijn om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen! Al die vrolijke,
nieuwsgierige gezichten in de klassen, ouders die hun kind na een lange vakantie weer naar
school brengen en een team dat er zin in heeft er samen een goed jaar van te maken.
Om een nieuw schooljaar goed te kunnen starten, vinden we het
belangrijk om aandacht te hebben voor de groepsdynamiek en de sfeer
in de groepen. Doordat we gaan werken met onze nieuwe Sociaal
Emotioneel Leren (SEL)-methode Kwink, is hier veel aandacht voor en
hebben we er vertrouwen in dat de groepen de verschillende fasen van
groepsvorming die er zijn, goed doorlopen. Tijdens de informatieavond
in september hoort u hier o.a. meer over. Neem gerust alvast een kijken
op de website: www.kwinkopschool.nl.
Speerpunten komend schooljaar
Aan de start van het schooljaar blikken we terug op het
afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het jaar dat komen
gaat. We hebben samen een aantal speerpunten opgesteld
waaraan we gaan werken. Deze punten zijn opgenomen in ons
jaarplan. Het gehele plan is te vinden op www.bijenveld.com.
We gaan bijvoorbeeld aan de slag met een cultuurproject dans
voor de groepen 1 t/m 8 en met Kwink, onze nieuwe SEL-methode. Verder onderzoeken we
op welke wijze JEELO meer/anders ingezet kan worden en is er een teamscholing m.b.t.
begrijpend luisteren/lezen. Het gebruik van de educatieve ontdek- en beleeftuin wordt
komend schooljaar verder geborgd. Hetzelfde geldt voor het werken volgens de 4Dmethodiek (een methodiek waarbij we m.b.v. Data ontwikkelingen Duiden, hieraan Doelen
koppelen en die vervolgens uitgevoerd worden (Doen)) en het verbeteren van een
doorgaande lijn tussen de groepen door te werken met kwaliteitskaarten waarin
gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld ons onderwijs of pedagogisch handelen staan.
Ondersteuning vanuit NPO-gelden
Net als vorig schooljaar ontvangt onze school ook dit jaar NPO-gelden (Nationaal Programma
Onderwijs). Zoals jullie in de nieuwsbrief van april 2022 konden lezen, hebben we een groot
gedeelte van deze gelden ingezet om dit schooljaar zes groepen te kunnen behouden. Een
andere invulling van de gelden is ondersteuning buiten de klas. Het doel van deze
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ondersteuning is om door middel van extra instructie de vaardigheid van leerlingen te
vergroten. We vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen. We hebben de gestelde
korte en lange termijndoelen geanalyseerd om te bekijken of het aanbod nog passend of
nodig is. Juf Margo, juf Carmen, juf Janna en juf Judith dragen zorg voor extra leerling
ondersteuning. Bij een aantal leerlingen wordt de ondersteuning van vorig jaar voortgezet.
De ouders van de leerlingen die dit schooljaar starten, worden hier door de leerkracht over
geïnformeerd.
Privacyvoorkeuren Parro
Ook dit schooljaar geven wij via beelden een impressie van het onderwijs in de klas en op
school. Wij gaan zorgvuldig met de privacy van de kinderen om. Ieder schooljaar heeft de
school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van het schooljaar
willen wij dit graag inventariseren. Via Parro kunt u uw voorkeuren doorgeven of kijken of de
voorkeuren nog goed zijn ingesteld.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
1) Ga naar het groepenscherm
2) Tik op Privacy-voorkeuren.
3) Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn (via de stipjes op het
potloodje achter het kind).
Mocht u hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag.
Schoolfruit
Net als vorig jaar, neemt onze school weer deel aan EU-schoolfruit. Dit betekent dat onze
leerlingen driemaal per week fruit of groente op school krijgen. Wanneer u als ouder wilt
weten welk fruit er uitgedeeld wordt, kunt u zich inschrijven voor de oudernieuwsbrief via de
volgende link: Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit
In de week van 5 september start het schoolfruit. Onze leverancier is: Verdi Import BV. Vanaf
die week krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente.
Jeelo project ‘Omgaan met elkaar’
Ons project ‘Omgaan met elkaar’ start op maandag 5
september met een gezamenlijk ontbijt in de groep. Hierover
heeft u afgelopen maandag een bericht ontvangen via Parro.
Waarom dit project?
In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders. Dat
maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen mening.
En eigen waarden en normen. Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samenleven, terwijl we niet
allemaal hetzelfde zijn en denken?
Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen
mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren
waarderen.
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De SOOS-coördinator stelt zich voor
Mijn Naam is Bianca Geutjes, ik ben 41 jaar en woon in Lent met mijn gezin. Ik
heb zelf twee jongens van 12 en 7 jaar.
Ik werk als Coördinator voor Stichting Soos. Ik ben begonnen op De Geldershof
in Lent als vrijwilliger bij mijn kinderen en erna ben ik coördinator geweest op
De Klokkenberg.
Nu ga ik hier beginnen en heb er heel veel zin in. Ik ben aanwezig op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag en ons overblijfteam is er klaar voor om voor
een gezellig overblijfuurtje voor uw kinderen te zorgen.
Aanmelden kan via de website van Stichting Soos. Heeft u problemen bij het
aanmelden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met kantoor op ma-di-do of vr tussen 09.00u11.00u: 024-3503874.
Als u vragen over het overblijven heeft of ik wanneer ik ergens mee kan helpen,
dan kunt u mij altijd bellen, mailen of whatsappen. Mijn mailadres is
bianca.geutjes@stichtingsoos.nl en het telefoonnummer is 06-23274182.
Dus tot ziens op ’t Bijenveld!

Bericht van de versiergroep
Beste Ouders,
Wij zorgen er steeds weer voor dat de school in het thema van de
tijd is versierd, denk bv aan de herfst, kerst, zomer,
Kinderboekenweek enz…
Het is gezellig om er samen voor te zorgen dat de school er weer
leuk uitziet!!
Je kunt zelf bepalen wanneer het uitkomt om te versieren, plannen
naar eigen agenda, er zijn verschillende spulletjes aanwezig om
mee te versieren, maar je kunt ook zeker je eigen creativiteit
gebruiken om iets te maken.
Wij hebben dit versieren heel wat jaren met heel veel plezier
gedaan!!
Nu onze kinderen op de middelbare school zitten, wordt het
misschien wel tijd voor anderen om het stokje over te gaan nemen.
Onze vraag; Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd ervoor te
zorgen dat de school weer mooi is versierd ?? Wie komt ons helpen??
Mocht je vragen hebben, stel ze gerust! Je mag altijd even bellen of een berichtje sturen:
Lia van Haaren 06-43009346.
Groetjes van de versiergroep.
Daska, Lia en Petra

Jaargang 12

START Bzzzletin

De nieuwe jeugdverpleegkundige stelt zich voor

Cultuurproject Dans
We nemen deel aan het programma Cultuur met
Kwaliteit (CMK). Hierbij werken scholen en culturele
instellingen samen om kunst en cultuur onderdeel van
het lesprogramma te laten zijn. Door deze deelname
kunnen we de komende schooljaren alle leerlingen
kennis laten maken met dans door danslessen te krijgen van een dansdocent en werken we
aan een doorgaande leerlijn van dans voor de groepen 1 t/m 8. In de periode tot aan de
herfstvakantie starten we met twee danslessen voor iedere groep. Deze lessen sluiten aan bij
ons Jeelo-thema ‘Omgaan met elkaar'.
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Schoolfotograaf op vrijdag 16 september
Op vrijdag 16 september komt de schoolfotograaf. In
overleg met de OV en het team is gekozen voor een andere
fotograaf en zullen er naast de reguliere foto’s ook weer
foto’s gemaakt worden van broertjes en zusjes die (nog)niet
op ’t Bijenveld zitten. Deze foto’s worden gemaakt vanaf
13.15u en gebeurt op intekening. De intekenlijst hiervoor wordt komende week op Parro
geplaatst.
Luizen pluizen gaat weer van start
We vinden het fijn u te laten weten dat het luizen pluizen weer opgepakt kan worden, omdat
er een ouder is gevonden die dit wil coördineren. Daarbij hebben we, mede namens de
oudervereniging de vraag of ouders die even tijd hebben, kunnen komen helpen. Immers:
vele handen, maken licht werk. Ouders die kunnen helpen, zijn op woensdag 7 september
om 8.30u welkom in de teamkamer en krijgen daar dan korte uitleg over de wijze van werken.
Daarnaast willen we u vragen uw kind(eren) deze dag geen gel in te doen en de kapsels zo
‘luispluisvriendelijk’ mogelijk te houden.
In de bijlage vindt u:
- Een uitnodiging van korfbalvereniging SVO om vrijblijvend mee te komen trainen op
6 en/of 8 september en te ervaren of deze sport iets voor je is;
- Een affiche van ‘De wilde jongen en de beer’; een leuke voorstelling voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar die op 5 oktober plaatsvindt in de bibliotheek van Leuth;
- Nieuwsbrief GGD jeugdverpleegkundige.

Monique Vromen en Judith Janssen
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Kom jij ook kennis maken met korfbal?
Korfbal is een superleuke teamsport voor jongens en meisjes.
Bij SVO in Ooij spelen al veel kinderen en de club blijft maar groeien!
Op dinsdag 6 en/of donderdag 8 september mag je gratis mee komen doen
met een training. Geheel vrijblijvend uiteraard om eerst te kijken of je het leuk
vindt.
Op dinsdag 6 september trainen alle teams
voor de jeugd van 9-13 jaar. Op donderdag 8
september alle teams van 5 tot 13 jaar. De
tijden zijn steeds van 18.00-19.00u.
De trainingen vinden plaats op de velden van
SVO aan de Rietlanden 3 in Ooij.
Stuur vooraf even een mail of app aan Pim
van der Hulst als je wilt komen. Dan weten de
train(st)ers dat je mee wilt doen. Gegevens:
wrvdhulst@msn.com of 06-29086824.

Kom jij ook samen lekker actief sporten?
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Weer naar school! Tips om te wennen
Bijdrage van Michelle van Wichen, jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid
De vakantie zit erop. Je kind(eren) gaan weer naar school. Het is vast een beetje wennen!
Want tijdens de vakantie mag je kind vaak wat later naar bed. Eten jullie niet stipt om
18.00 uur. Zijn er geen sportclubjes en zie je wel wat je gaat doen op een dag. Geen
gehaast, geen gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie voor!
Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme komt?
• Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd om uit te rusten na schooltijd en
maak niet te veel speelafspraakjes. De eerste schooldagen zijn vaak best vermoeiend.
• Maak je niet te druk over dat jullie niet meteen weer in het oude ritme zitten. Maar
maak wel duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de bedtijd. Je kunt afspreken dat je
kind niet gelijk hoeft te slapen om 19.30 uur, maar dat hij wel in zijn bed ligt.
Bijvoorbeeld om te lezen. Zo komt hij tot rust. Langzaamaan komt je kind dan weer in
het juiste ritme.
• Niet alleen je kinderen, maar ook zelf moet je weer wennen aan het ‘normale’ ritme.
Geef ook jezelf tijd en rust om weer terug te komen in de regelmaat.
• Heeft je kind een nieuwe juf of meester? Ga samen met je kind even kennismaken
om het ijs te breken.
• Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk het filmpje ‘Naar de basisschool’ van
GroterWorden.nl.

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: Groei! - GGD Gelderland-Zuid | Jeugd en Opvoeden (ggdgelderlandzuid.nl)

