
 

 

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

informatie vinden over het concert van het leerorkest en de talentochtend.  

Maandelijks schrijft of tekent een groep van de Bijenschans iets in de nieuwsbrief. Deze 
maand is groep 6 aan de beurt. 
 

Het team van de Bijenschans 
 

Klussendag geslaagd 

Zaterdag 16 maart was onze klussendag. We willen alle ouders bedanken voor het 

meehelpen op deze dag. We hebben heel veel klussen gedaan. Bedankt voor alle hulp! 
 

Concert leerorkest  

🎶 De kinderen van groep 5, 6 en 7 van de Bijenschans hebben dinsdag een spetterend 

concert gegeven in de Johannes de Doper kerk. Het was weer een prachtige, muzikale en 
enthousiaste middag en avond. 
We bedanken het Leerorkest Stichtse Vecht voor de muzieklessen en het mooie concert! 
We bedanken het publiek voor het mooie bedrag dat het concert heeft opgeleverd, 
namelijk € 669,10. Dank jullie wel! 
Wij willen dit waardevolle initiatief voor alle kinderen vanaf groep 5 mogelijk houden. 
Daarom willen wij een beroep doen op ouders en/of sponsoren om financieel een steentje 
bij te dragen. U kunt uw bijdrage storten op NL 70 INB 0004700738 t.n.v. De Bijenschans 

directie.  🎶 

 

Inschrijven  
Wordt uw zoon of dochter dit jaar of volgend jaar 4 jaar, wilt u dan alvast uw kind 

inschrijven? Voor ons heel fijn om tijdig te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. 

 

Talentochtend 22 maart op de Bijenschans 
Vrijdagochtend 22 maart werden 

er allerlei workshops gegeven 

door leerkrachten en ouders. De 

kinderen hebben vooraf een 

keuze gemaakt uit het aanbod van 

workshops aan de hand van een PowerPoint. Dit keer konden 

de kinderen onder andere kiezen uit volleybal, timmeren, 

Franse les, vogels spotten, lente knutsel, freerunning, dansen 

en een speurtocht in kasteel Nyenrode. Het was een geslaagde 

en vooral leuke ochtend, waar het enthousiasme en de talenten 

weer vanaf spatten! 

We willen iedereen die meegeholpen heeft om deze middag tot een   succes te maken 

hartelijk bedanken. Wat een verschillende talenten zijn er bij de kinderen, ouders en 

leerkrachten op de Bijenschans. We kijken met heel veel plezier terug op deze fantastische 

ochtend. 

 
 
 

Maart 2019 

Belangrijke data 
 
4 april 
Juf Paulien jarig 
 
4 april 
Schriftelijk fietsexamen 
groep 7 
 
5 april 
Groep 1/2 vrij 
 
8 t/m 12 april 
Week van het jonge kind 
 
12 april 
Koningsspelen 
Unicefloop 
 
13 april 
Oud papier 
 
16 t/m 18 april 
Eindtoets groep 8 
 
18 april 
Paasviering en 
paaslunch 
Continurooster tot 14.15 
uur 
 
19 t/m 22 april 
Goede vrijdag, Eerste en 
Tweede Paasdag 
Alle kinderen zijn vrij 
 
26 april 
Continurooster tot 14.15 
u 
 
27 april t/m 5 mei 
Koningsdag/meivakantie 
 
6 t/m 23 mei 
Schoolproject ‘De grote 
Parade’ 
 
12 mei 
Moederdag 

https://www.facebook.com/leerorkeststichtsevecht/


 

 

Sponsoring kalender 
Afgelopen jaren heeft een oud-ouder van onze school de sponsoring van de 

schoolkalender geregeld. We zijn op zoek naar een opvolger. Het gaat om het benaderen 

van de sponsoren die al op de kalender staan en benaderen van nieuwe sponsoren. Wilt u 

ons hierbij helpen, zodat we weer een mooie nieuwe kalender kunnen laten maken? Heeft 

u interesse, dan graag een mailtje sturen naar jdheer@vechtstreekenvenen.nl   

 
Bijbelverhalen 
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Angst en verdriet hebben niet het 
laatste woord, God maakt een nieuw begin. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak 
mijn hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een 
ander uit de angst en het verdriet wilt halen. 

 

Groep 6 
De afgelopen maanden kreeg juf Sanne (leerkracht groep 6 op donderdag en vrijdag) 
steeds ernstiger spierklachten, waar ze veel pijn van ervaart en waardoor ze erg moe 
is. Ze kan momenteel niet lesgeven door de spierklachten. We zijn druk bezig geweest 
met een structurele oplossing. 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe collega hebben gevonden voor onze 
groep 6. Astrid Vroegindeweij uit Hilversum geeft groep 6 les op de donderdag en de 
vrijdag.  

 

Groep 4 
Juf Marissa gaat vanaf 20 mei met zwangerschapsverlof. We zijn heel blij u te 
kunnen vertellen dat we de vacature in groep 4 hebben kunnen invullen. Judith 
Groeneveld zal groep 4, vanaf 20 mei, les gaan geven.   
Judith zal de komende tijd een aantal momenten in groep 4 meedraaien om kennis 
te maken.  

mailto:jdheer@vechtstreekenvenen.nl


 

 

Hallo allemaal,  
 

Vanaf half mei, wanneer juf Marissa met 
zwangerschapsverlof gaat, mag ik de 
Bijenschans komen versterken in groep 4. 
Mijn naam is Judith Groeneveld en ik ben een 
ervaren leerkracht. Ik heb altijd fulltime gewerkt 
in de groepen 1 tot en met 8. Het werken met 
kinderen geeft me veel energie en ik sta te 
popelen om aan de slag te gaan met deze 
groep 4 en te beginnen op deze mooie school. 

Ik ben getrouwd met Wim en samen hebben we drie kinderen waarvan de jongste 
sinds vorige maand, net als zijn broer en zus, het huis uit is. 
In mijn vrije tijd zing ik in een koor, ga ik graag met mijn hond het bos in, bezoek ik 
kringloopwinkels, ga ik lekker kamperen en doe ik nog veel meer leuke dingen. Ik 
ben een positief creatief type en zie altijd uitdagingen om me heen.  
Binnenkort kom ik de school alvast bezoeken om even kennis te maken met juf 
Marissa, de kinderen van groep 4, misschien alvast met enkele ouders en met de 
overige teamleden van de Bijenschans. Heel graag tot ziens! 
 

juf Judith 

Info uit groep 6 | Zie ook de bijlagen 

in de e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen: skateweek  

 


