januari 2019

Belangrijke data

Hierbij de Bijgepraat van 1 februari 2019. In deze nieuwsbrief van onze school kunt u o.a.
informatie vinden over de activiteitenlijst, het Bijentoneel van groep 3 & 6 en de
klussendag.
Het team van de Bijenschans

Welkom
We heten de familie Theelen van harte welkom. Yfke en Aukje starten na de
voorjaarsvakantie bij ons op school. Aukje in groep 1/2 bij juf Marlies en Yfke in groep 3 bij
juf Anne Marieke en juf Wilma. We wensen jullie heel veel plezier op de Bijenschans!

Klussendag 16 maart 2019
Op zaterdag 16 maart is de tweede klussendag van het schooljaar! We zijn op zoek
naar ouders die ons deze ochtend willen helpen. Bent u goed in schilderen,
timmeren, boren, opruimen of ...... dan zijn we op zoek naar u. We beginnen om
9.00 uur en we sluiten rond 13.00 uur af met een heerlijke lunch. Als u ons wilt helpen,
stuur dan een mailtje naar: jdheer@vechtstreekenvenen.nl
Kunt u niet de hele ochtend helpen? Met een uurtje hulp zijn we ook al heel blij.

Gevonden voorwerpen
Op de kast naast het lokaal van groep 1/2 kunt u alle gevonden voorwerpen vinden. Alle
gevonden voorwerpen blijven er liggen tot uiterlijk 19 februari. We hopen dat alle spullen
weer terugkomen bij de eigenaar!

Activiteitenlijst
We zijn heel blij met alle hulp van u als ouders bij onze schoolactiviteiten. Het is heel fijn
om te merken dat zoveel ouders zo betrokken zijn bij de Bijenschans.
We zijn nog wel op zoek naar hulp voor de volgende activiteiten:
 oud papier ophalen (9 februari)
 klussendag (16 maart)
 paaslunch (18 april)
 koningsspelen onderbouw (12 april)
 koningsspelen bovenbouw-sportdag (12 april)
 oud papier ophalen (8 juni)
U kunt zich opgeven via het volgende e-mailadres:
or.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl

Bijentoneel groep 3 en 6
Het Bijentoneel van groep 3 en 6 wordt verschoven naar vrijdag 5 juli in plaats van vrijdag
26 april. Wilt u dit op de jaarkalender veranderen?

15 februari
Warme truiendag
6 februari
Oudergesprekken gr. 8
9 februari
Oud papier
12 februari
Rapport mee
14 en 19 februari
Continurooster tot 14.15 u
Oudergesprekken groep 2
t/m 7
15 februari
Warme truiendag
20 februari
OR vergadering
22 februari
Continurooster tot 14.15
uur voor groep 5 t/m 8
23 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie
6 maart
Luizencontrole
13 maart
MR vergadering
16 maart
Klussendag/ NL doet dag

Nieuws uit de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO)
Wisten jullie …
 … dat de BSO weer groeit en dat juf Saskia terug is op de donderdag?
 … dat de kinderen op de BSO een zelf bedacht toneelstukje voor de leerkrachten
opgevoerd hebben?
 …dat de VSO (voor schoolse opvang) ook groeit? Er is nu voorschoolse opvang op
maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7.30 uur.
 … dat een kleuter, de peuters van Juf Angelique mini mensjes noemt?
 … dat wij op donderdag weer met 2 juffen op de peutergroep zijn en dus ook weer
meer kinderen geplaatst kunnen worden?
 … dat de peuters heel hoge torens kunnen bouwen met de blokken die ze lenen van
de kleuters?

Warme truiendag 15 februari
Vrijdag 15 februari is het ‘Warme Truiendag’. Het is de nationale dag van
energiebesparing. We doen daar als Bijenschans aan mee in de vorm van de ‘Warme
Truiendag’. Op 15 februari gaat de thermostaat wat lager. Op deze nationale dag van de
energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één graad lager en
besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. Meer informatie volgt volgende
week.

Ingekomen: Bijzonder Alles kidz feest in de voorjaarsvakantie

Ingekomen: Unicef Loop Breukelen - vrijdag 12 april 2019
Voor de 13e maal vindt de Unicef Loop in Breukelen plaats. Dit jaar op vrijdag 12 april. Om
19.15 uur wordt op de Kerkbrink gestart met de Unicef Kinderloop. De start voor de overige
lopen (5 en 10 km prestatielopen en de 5 km wandeltocht) vindt om 19.45 uur plaats.

