
 

 

Hierbij de Bijgepraat van februari 2019. In deze nieuwsbrief van onze school kunt u o.a. 

informatie vinden over de klussendag en de talentochtend. Maandelijks schrijft of tekent 

een groep van de Bijenschans iets in de nieuwsbrief. Deze maand is groep 5 van juf 

Marleen en juf Esther aan de beurt. 

 

 

We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie en tot 

maandag 4 maart!  
 

Het team van de Bijenschans 

 
 

Klussendag 16 maart 2019   

Op zaterdag 16 maart is de tweede klussendag van het schooljaar! We zijn nog 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. 
 

Concert Leerorkest 

Dinsdag 26 maart is het jaarlijkse leerorkest concert in de H. Johannes de Doperkerk. 

(straatweg 146 Breukelen). De aanvangstijden van de concerten zijn: 

Groep 5 16.15 uur | Groep 6 19.45 uur | Groep 7 18.00 uur 

Iedereen is van harte welkom! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babynieuws 

Juf Marissa is namelijk zwanger. Marissa zal, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 20 mei met 

verlof gaan. We feliciteren juf Marissa en Ramon van harte met dit mooie nieuws. 

 

Belangrijke data 
 
25 februari t/m 1 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
6 maart 
Luizencontrole 
 
9 maart 
Oud papier 
 
13 maart 
MR vergadering 
 
15 maart 
Stakingsdag 
 
16 maart 
Klussendag/NL doet dag 
 
16 maart 
Juf Marissa jarig 
 
18 maart t/m 22 maart 
Project Lentekriebels 
 
18 maart 
Groep 8 naar het Anne 
Frankhuis 
 
20 maart 
Studiedag 
Alle kinderen zijn vrij 
 
22 maart 
Talentenochtend 
 
26 maart 
Concert leerorkest groep 
5, 6 & 7 
 
29 maart 
11.00 uur Bijentoneel 
groep 1/2 & groep 8 
 
4 april 
Juf Paulien jarig 
 
5 april 
Groep 1/2 vrij 

februari 2019 

Vanaf 6 mei t/m 23 mei werken we aan het 

schoolproject ‘De Grote Parade’, een spectaculair 

theaterfestival. De afsluitende avond, georganiseerd 

door de peuters en de kinderen van groep 1 t/m 8, is 

donderdag 23 mei van 17.30 tot 19.30 uur.  

Save the date: 23 mei 2019  

Afsluiting schoolproject ‘De Grote Parade’ 

mailto:jdheer@vechtstreekenvenen.nl


 

 

De Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels vindt 

plaats van 18 t/m 22 maart 2019. In 

deze week wordt er in groep 1 t/m 8 les 

gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de 

belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. In het project wordt 

relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht 

gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Relationele en seksuele vorming 

binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke 

veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, 

weerbaarheid, relaties en omgangsregels. De leerkrachten maken hierbij gebruik van het 

lespakket ‘Kriebels in je Buik’. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende website: www.kriebelsinjebuik.nl 

 

Staking 15 maart 

In de bijlage kunt u een brief vinden over de staking van 15 maart. Een aantal 

leraren van onze school hebben aangegeven dat ze op 15 maart willen staken en 

naar Den Haag gaan om deel te nemen aan de manifestatie. Dit betekent dat de 

school op vrijdag 15 maart dicht is. 

 

Talentochtend  

De talentenochtend van 15 maart wordt verplaatst naar 22 maart. We hopen dat u ons 

deze dag wilt helpen en een leuke workshop of clinic wilt geven vanuit uw eigen talent.  

http://www.kriebelsinjebuik.nl/


 

 

Info uit groep 5 

Deze keer de bijlage van groep 5! De kinderen hebben in groepjes geschreven wat we 

allemaal doen! Veel leesplezier! 

 

Leerorkest 

Elke dinsdag gaan wij naar het leerorkest. Het is heel erg leuk omdat je je eigen instrument 

mag kiezen  

Je kunt kiezen uit cello viool trombone en slagwerk 

Wij vinden het Leerorkest leuk  

Slagwerk is leuk omdat je slaat met stokken en je gebruikt je handen. 

Afgelopen dinsdag hebben wij ons instrument te horen gekregen. 

Delvin gaat viool spelen.  

Bart en Alvin gaan trombone spelen 

Fedde gaat slagwerk doen 

Eliane, Vico en Mees gaan cello spelen. 

 

Blink: 

Dit zijn de thema’s van blink. 

Aardse extremen.  

Ik hou van Holland. 

Stadsmakers. 

 

We hebben twee keer in de week blink. 

Die dagen zijn dinsdag en vrijdag 

Wij schrijven een stukje over blink omdat we dat interessant vinden. 

 

De lessen van blink vinden wij interessant. 

Omdat: je dingen leert over de natuur en geschiedenis. Ook vinden wij de proefjes leuk om 

te doen. De onderzoek lessen vinden wij gezellig omdat je met de klas bezig bent.  Soms 

is het wel lastig omdat je niet zoveel van het onderwerp weet. 

Het is soms wel grappig als je het niet weet. 

Esmee, Emma en Maxime 

 

Schrijven 

Als we netjes schrijven mogen we  

De volgende blz. met gekleurde pen schrijven. 

Dat vinden we erg leuk.  

 

De penvrienden 

We hebben afgelopen jaar penvrienden met kinderen op een school in Den Haag 

gemaakt daardoor krijgen we soms 

Brieven in de klas zoals kerstkaarten en  

Anderen brieven 



 

 

 

Engels 

We hebben in groep 5 voor het 

Eerst Engels in de klas gehad 

Het is best moeilijk maar niet 

Voor iedereen 

 

Blits 

sinds groep 5 hebben we blits 

voor sommige kinderen is het 

best moeilijk maar voor andere ook niet 

we krijgen steeds een tussentoets en dan krijgen 

een nieuw thema 

 

Klassendojo 

we hebben klassendojo in de klas 

daarmee kun je punten verdienen 

als je goed werkt en je kunt ook punten aftrek 

krijgen als je niet goed luistert of rode petten gedrag 

 

Kanjertraining 

met kanjertraining hebben we verschillende 

petten namelijk de rode pet dat is dat 

je hele gekken grappen maakt en heel  

gek gaat doen wit is Dat je te vertrouwen bent 

en de gele pet is dat je heel verlegen doet en 

als laatst de zwarte pet dat is dat je de baas speelt 

en heel erg stoer doet 

 

Wieke, Julia Fiene en Caithlynn 

 

Boekbespreking 

Iedereen in de klas doet een boekbespreking, 

Iedereen moet een boek uitkiezen en je moet zorgen dat de kinderen uit de klas dat boek 

ook gaan lezen. 

Het is voor ons de eerste boekbespreking, maar we halen hele hoge cijfers! De juffen zijn 

trots op ons. 

We maken hele mooie powerpoint presentaties. Sommige kinderen doen dit helemaal zelf, 

anderen krijgen een klein beetje hulp. 

 

Van Kay, Alejandra, Sem, Yura, Boaz, Luca, Tessa, Ketlien en Lois 

  

 



 

 

Ingekomen: Alles Kidz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen: brief Vechtstreek en Venen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


