
 

 

Hierbij de Bijgepraat van mei 2019. In deze nieuwsbrief van 

onze school kunt u o.a. informatie vinden over het 

vakantierooster, de cito afnames en schooltuinnieuws. 

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en tot 3 juni!  

 

Het team van de Bijenschans 

 

De Grote Parade was een groot succes! 
Fijn dat jullie met zoveel mensen kwamen kijken naar ‘De Grote Parade’. Wij zijn trots op 

alle artiesten die geweldige acts hebben laten zien. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.  

 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 5-1-2020 

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 1-3-2020 

Goede vrijdag 10-04-2020 

Tweede Paasdag 13-04-2020 

Meivakantie 25-04-2020 t/m 10-5-2020 

Hemelvaart + vrijdag 21-5-2020 en 22-05-2020 

Tweede Pinksterdag 1-6-2020 

Zomervakantie 18-7-2020 t/m 30-8-2020 

 

Schoolreisje Dierenpark Amersfoort en de Efteling  
Op donderdag 6 juni 2019 gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje! 

Groep 1 t/m 3 gaat naar Dierenpark Amersfoort en groep 4 t/m 7 naar de Efteling! Groep 8 

is deze dag op school. 

 

mei 2019 
 

Belangrijke data 
 

25 mei t/m 2 juni 
Vakantie 
 
5 juni 
Luizencontrole 
 
6 juni  
Schoolreisje 
 
7 juni t/m 10 juni 
Pinksterweekend. Alle 
kinderen zijn vrij 
 
8 juni 
Oud papier  
 
14 juni 
Juf Jacqueline jarig 
 
15 juni 
Handbaltoernooi 
 
16 juni 
Vaderdag 
 
21 juni  
Groep 1 t/m 4 vrij 
 
24 juni t/m 5 juli 
Oudergesprekken gr. 2 t/m 6 
(facultatief) 
Oudergesprekken groep 7 
 
26 juni 
MR-vergadering 
 
28 juni 
Elly van Stekelenburgdag (gr. 
3) 
 
3 juli 
Meester- en juffendag 
 
5 juli 
Groep 1/2 vrij  
Bijentoneel groep 3 & groep 6 
 
12 juli 
Familieavond 
 
16 juli  
Rapport mee 
 
17 juli 
Afscheid groep 8 
 
19 juli 
11.45 uur begin zomervakantie 
t/m 1 september 



 

 

Gevonden voorwerpen 
In de hal op de kast naast het lokaal van groep 1/2 kunt u alle gevonden voorwerpen 

vinden. Alle spullen blijven er liggen t/m 21 juni. We hopen dat alle spullen weer 

terugkomen bij de eigenaar! De overgebleven spullen worden bij de kringloop gebracht. 

 

Cito afnames  
De reguliere afnames van de Citotoetsen op onze school worden afgenomen in de eerste 

weken van juni. In die weken plannen we de volgende toetsen in voor groep 3 t/m 7: 

rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen (DMT-woorden lezen en AVI-tekst lezen). 

Voor groep 4, 5, 6 en 7 staat daarnaast ook begrijpend lezen op het programma. De 

kleuters maken de toetsen Cito rekenen en Cito taal. 
 

Schooltuinnieuws 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 

5  in de schooltuin gewerkt. Aardappels zijn gepoot, 

uitjes gezaaid, radijsjes en pompoenplanten 

uitgepoot, onkruid gewied, water gegeven en een 

bak met lobelia voor op de picknicktafel gepoot.  

Het was heel leuk dat Kay de eigen gekweekte 

tomatenplantjes mee naar school heeft genomen. Ze 

zijn gepoot en de kinderen hebben er stokjes bij 

gezet. Jongens en meisjes van groep 5 jullie zijn 

goed bezig.  
 

 

 

 

 

Ingekomen: informatie vanuit de GGD 

Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed 

voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 

Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar 

ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij 

vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst 

van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen 

verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt 

weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te 

voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt 

u op de website van GGD Reisvaccinaties 

  

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U 

kunt eenvoudig online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht 

(www.ggdru.nl/reizen). Download de app GGDreistmee. 

  

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdru.nl/reizen

