April 2019

Belangrijke data

Hierbij de Bijgepraat van april 2019. In deze nieuwsbrief
van onze school kunt u o.a. informatie vinden over de
open dag, de leestips en de jaarkalender.
Maandelijks schrijft of tekent een groep van de
Bijenschans iets in de nieuwsbrief. Deze maand is groep
7 van juf Sandra en meester Dick aan de beurt.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en tot 6 mei!
Het team van de Bijenschans

27 april t/m 5 mei
Vakantie
30 april
Juf Wilma jarig
6 t/m 23 mei
Schoolproject ‘De grote
Parade’
8 mei
Luizencontrole
11 mei
Oud papier

Continurooster groep 5 t/m 8 vrijdag 26 april tot 14.15 uur
Vrijdag 26 april hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een continurooster tot 14.15 uur.
Wilt u de kinderen een lunchpakket met eten en drinken meegeven? De kinderen van
groep 1 t/m 4 zijn om 11.45 uur uit.

Open dag scholen in Breukelen
De open dag op de scholen in Breukelen is
op woensdag 15 mei 2019. U bent van harte
welkom van 9.00 tot 12.00 uur!

12 mei
Moederdag
13 mei
Juf Saskia (PSZ) jarig
15 mei
Open dag scholen in
Breukelen van 9.00 tot
12.00 uur
16 mei
Praktisch verkeersexamen
groep 7
Kunstmenu groep 5 ‘Blauw
gras’
17 mei
Juf Anne Marieke jarig

23 mei 2019
Afsluiting schoolproject
‘De Grote Parade’
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.

21 mei
Cultuurprogramma gr. 6
’Hollandse Waterlinie’
22 mei
MR & OR vergadering
23 mei
Afsluiting schoolproject ‘De
Grote Parade’
24 mei
Groep 1/2 vrij

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.

25 mei t/m 2 juni
Vakantie

Koningsspelen 2019
De Koningsspelen op het veld van FC Breukelen en ook op het schoolplein waren zeer
geslaagd. Het was een gezellige en sportieve dag! Alle hulpouders, heel hartelijk bedankt!

Het is bijna vakantie! In de vakantie is het belangrijk dat de kinderen blijven lezen.
Hieronder weer een paar leuke boekentips ter inspiratie...
Groep 1 en 2
“Gewoon zoals je bent”
Groep 3 en 4
“Pas op opa!”
Kleine Snuf kan niet in de
rij lopen.

Maak kennis met opa
Bullebak: de chagrijnigste
oude knar van de hele buurt.
Met zijn vreselijke snor, nare
baard en gemene prikoogjes
ziet hij er angstaanjagend
uit. En als er een bal in zijn
tuin belandt wordt hij ook
nog eens woest! Zou jij dan
niet hard wegrennen?

Er is ook zoveel te zien zoals Girafs superlange
steltpoten en Gnoes
puntige prikhoorns. En
dan ziet hij Krokodils hapsnap-tanden… Kijk uit,
Kleine Snuf!

Groep 5 en 6

“Vakantie voor iedereen”

De vakantieboeken van
Geronimo Stilton
bevatten meer dan 126
pagina's met creatieve en
speelse opdrachten.

Groep 7 en 8

“Professor S en de
verslaafde koning”
Brian ligt al bijna te slapen
als zijn beste vriendin Zhé
hem belt. Haar opa – de
bekende professor S. – is
zoek en ze kan hem nergens
vinden. Brian sluipt meteen
het huis uit om hem samen
met Zhé en haar hondje
Pavlov te gaan zoeken. Ze
belanden via opa's tijdraket
in een vreemd land dat
Breinstein heet. Hoewel
iedereen daar met allerlei
handige technische snufjes
honderd jaar in de toekomst
leeft, gaat het er niet goed.
Koning Lobulus de Tweede
is verslaafd aan videogames
en regeert het land niet
meer. Zou opa ook in
Breinstein beland zijn.

Sponsorkliks
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst
https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij
ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt, maar gaat er een commissie naar
onze school. U sponsort dus gratis!
Klik https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7378 om te beginnen
met sponsoren!

Handbaltoernooi
Ook dit jaar zal de Handbal Vereniging Nijenrodes weer haar jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi organiseren, alweer voor de 43ste keer en wel op zaterdag 15 juni
2019. De brief om in te schrijven volgt na de vakantie.

Jaarkalender en sponsoring
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van onze leerlingen jaarlijks
een kalender. Het afgelopen jaar was dat wederom een prachtig gedrukte kalender met
foto’s en andere nuttige informatie, in de huisstijl van de school. We horen dat deze
kalender in veel huishoudens intensief wordt gebruikt.
Ook dit jaar willen we weer zo’n mooie en handige kalender voor u maken. Omdat dit wel
kosten met zich meebrengt, hopen we dat er betrokken en ondernemende ouders of
andere familieleden zijn die een deel van het bedrag willen sponsoren in ruil voor een
advertentie van hun bedrijf. Voor een advertentie in de maanden september t/m juni vragen
we een bijdrage van €100,00. Voor de maanden juli en augustus is dat €50,00. De
afmeting van de advertentie bedraagt ca 30 x 60mm. Graag vragen we u in overweging te
nemen een advertentie in de jaarkalender te laten opnemen. Wanneer u hiertoe bereid
bent, kunt u dit per e-mail doorgeven aan jdheer@vechtstreekenvenen.nl

Bijbelverhalen
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn
leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de heilige
Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder
mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke rol.
De toekomst is al lang begonnen!

Groepsbijlagen groep 7 | Zie ook de bijlagen in de e-mail

Informatie vanuit onze opvangorganisatie Eigen&Wijzer:
overgangsregeling voor het 5-gelijke-dagen-model
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaat de Bijenschans over op het 5-gelijkedagen model. Nieuwe schooltijden betekent ook aangepaste tijden op de
buitenschoolse opvang. We beseffen goed dat andere schooltijden ook een effect heeft
op het aantal uren opvang. Graag horen we van u of u nog (extra)opvang nodig heeft.
Extra uren opvang
Het gelijke dagen model zal betekenen dat het aantal opvanguren toeneemt, graag
bieden wij u dan ook een financiële overgangsregeling en komen wij u tegemoet in de
kosten van de extra opvang. We bieden u 25% korting op de extra uren opvang van
14.15 tot 15.15 uur. Deze korting loopt t/m 31 december 2019. Deze regeling geldt
tevens ook voor eventuele nieuwe aanmeldingen voor de BSO.
Angelique, onze vaste pedagogisch medewerker van de BSO, maakt er iedere BSO
dag een fantastische en vooral gezellige dag van met al uw kind(eren).
Iedere dag worden er tal van leuke activiteiten georganiseerd in en rondom de school,
denk hierbij aan; creatieve activiteiten, natuuractiviteiten, sportactiviteiten en ook steeds
meer activiteiten in de buurt zoals Gunterstein en diverse speeltuinen! Het afgelopen
jaar heeft Angelique ook hard gewerkt aan de samenwerking met het Broeckland
College in Breukelen. Momenteel gaat Angelique dan ook regelmatig met alle kinderen
naar Broeckland toe om leuke en leerzame activiteiten te doen met de kinderen zoals:
koken in het grote kooklokaal, techniek activiteiten in het techniek atelier en
dierenverzorging op de boerderij.
Mocht u interesse en of vragen hebben over onze BSO? Neemt u dan gerust contact op
met Angelique via ikc-bijenschans@eigen-en-wijzer.nl of loop even bij haar langs.
Wellicht dat u naar aanleiding van deze brief ook nog andere vragen heeft. Neem dan
gerust contact op met de KlantWijzer via telefoonnummer 035-5826035 of per email via
planning@eigen-en-wijzer.nl
Met vriendelijke groet,
Rens Tienhooven
Regiomanager

