juni 2019

Belangrijke data

Hierbij de Bijgepraat van 28 juni 2019. In deze nieuwsbrief van onze school kunt u o.a
informatie vinden over de kinderburgemeester, de nieuwe keuken en er is babynieuws.
Het team van de Bijenschans

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
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
 woensdag 18 maart 2020

Schoolreisje Dierenpark Amersfoort en de Efteling
U heeft vast wel enthousiaste verhalen van uw kind(eren) gehoord over het schooreisje
van donderdag 6 juni. We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Het was supergezellig
en we hadden prachtig weer. De kinderen, leerkrachten en de begeleiders hebben genoten
van deze mooie dag. We bedanken alle ouders die ons hierbij hebben geholpen.

Welkom
We heten Noor van Os, Jax Goedhart en Lynn van de Scheur van harte welkom. Noor, Jax
en Lynn gaan binnenkort wennen in groep 1/2 bij juf Marlies. We wensen Noor, Lynn en
Jax heel veel plezier op de Bijenschans.

Babynieuws
Op woensdag 19 juni is Sep Thomas geboren. Sep is
de zoon van juf Marissa en haar man Ramon. Met
Marissa en Sep gaat het hartstikke goed! Hiernaast
ziet u een foto van Sep.

Keuken
Afgelopen november heeft groep 7 de a.s.r. challenge gewonnen, maar liefst € 12500,- De
leerlingen uit groep 7 hebben het plan bedacht om met elektriciteit opwekkende fietsen de
kookplaat in de keuken te gebruiken waardoor er van de groenten die in de schooltuin zijn
gekweekt, maaltijden bereid kunnen worden. De eerste aanzet zal in de zomervakantie
worden gerealiseerd. In de teamkamer komt namelijk een nieuwe keuken waar de kinderen
heerlijk kunnen koken en bakken.

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
2 september
Eerste schooldag van
schooljaar 2019-2020
met koffie & thee

Afscheid groep 8
Groep 8 neemt woensdag 17 juli afscheid van de Bijenschans. We gaan afscheid nemen
van Albert, Timo, Anna, Ruben, Celeste, Ruben, Coen, Rania, Floris, Nienke, Jessa,
Joëlle, Nick, Luuk, Milan en Maarten. We wensen jullie heel veel plezier op je nieuwe
school.
De kinderen van groep 8 worden woensdag 17 juli om 12.10 uur uitgezwaaid door alle
kinderen (groep 1 t/m 7) van de school (op het grote schoolplein). U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

We zijn supertrots!
Wij zijn supertrots, want twee van onze leerlingen zijn genomineerd voor
kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Merle en Irene hebben gesolliciteerd en zijn nu
bezig met campagne voeren: via de pers, tv en flyeren.
Woensdag 3 juli is de verkiezingsdag. Dan wordt de kinderburgemeester van Stichtse
Vecht officieel gekozen. Vanaf 08.00 uur kan op één van de drie genomineerde
kandidaten een stem worden uitgebracht via www.stichtsevecht.nl/kinderburgemeester.
Stemmen kan de hele dag tot 20.00 uur. Gaat u ook stemmen?
Irene Tennekes is genomineerd voor de functie van kinderburgemeester in Stichtse
Vecht. In deze video stelt zij zich voor en vertelt ze waarom je op haar moet stemmen!
Irene: https://www.youtube.com/watch?v=NR_PZCzX3HU
Merle Schweppe is genomineerd voor de functie van kinderburgemeester in Stichtse
Vecht. In deze video stelt zij zich voor en vertelt ze waarom je op haar moet stemmen!
Merle: https://www.youtube.com/watch?v=x4LP1ThIvUo

Ingekomen: Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht
Ongeveer 200 kinderen zullen op 1 september de
Vecht inspringen om geld op te halen voor onderzoek
naar kanker.
JUNIOR SWIM
De Junior Swim wordt voorafgaand aan de 2000m
Swim gehouden in de Vecht op 1 september 2019.
Kinderen van 10 tot 15 jaar oud zwemmen die dag 500
meter in de Vecht bij Breukelen om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar
kanker. Door een speciale Junior Swim te organiseren wordt ook de jeugd binnen Stichtse
vecht betrokken bij dit goede doel. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die aan
kanker lijdt. Door mee te doen aan de Swim kunnen kinderen op een leuke en sportieve
manier iets doen voor dit goede doel.
ZWEMMEN MET DE KLAS
Het is dit jaar ook mogelijk om met je hele klas (of met een
deel daarvan) in een team te zwemmen. Kinderen zijn
extra gemotiveerd als ze met vriendjes en vriendinnetjes in
een groep kunnen zwemmen en oefenen. Ook het werven
van donaties is leuker om met elkaar te doen. Hoe kun je
zoveel mogelijk geld ophalen? Kan je een leuke actie
bedenken?
Is je kind enthousiast? Geef hem / haar dan snel op, want VOL = VOL (250 kinderen). Er
zijn nog ongeveer 40 plekken vrij!
Link: https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-stichtse-vecht

Ingekomen: trein en dagje weg in de zomervakantie
Het is deze zomervakantie mogelijk om voor € 36,- drie keer een dagje voordelig met de
trein te reizen middels de NS Jongerentoer.
Zo wordt een dagje strand, shoppen of op bezoek bij vrienden/familie wel heel
aantrekkelijk! Ontdekken doe je samen. Meer weten? Kijk op: www.goedkoop-treinkaartje

Ingekomen: de musical 4-daagse opnieuw in Breukelen; word een
musicalster in 4 dagen!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze
zomervakantie komt de Musical4daagse weer in Breukelen. Maak een musical in 4 dagen
voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een
eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in
de muziekschool Nieuwe vaart!
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6
tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
21 juli t/m 24 juli | 09:00 tot 14:00
25 juli t/m 28 juli | 09:00 tot 14:00
Inschrijven kan tot 29 juni via de website:
www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!

Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

De Bijenschans op Facebook
De Bijenschans is ook op Facebook te vinden. Klik hier
voor onze Facebookpagina.

