Belangrijke data

De Bijgepraat van 1 november 2019 ligt voor u. In deze nieuwsbrief kunt u o.a. informatie
vinden over de klussendag en de oudergesprekken in november (facultatief).

2 november
Klussendag van 9.00 tot
13.00 uur

Maandelijks schrijft of tekent een groep van de Bijenschans iets in de nieuwsbrief. Deze
maand is groep 5 van juf Marleenen juf Marissa aan de beurt.

4 november
13.00 uur talentmoment

Het team van de Bijenschans
Activiteitenlijst
Heel veel ouders hebben de activiteitenlijst al ingevuld. Dank jullie wel voor alle
aangeboden hulp. Indien u het formulier kwijt bent of per ongeluk bent vergeten in te
vullen, dan kunt u het formulier in de bijlage alsnog invullen en inleveren bij de leerkracht
van uw kind. Alle hulp is welkom!
Staking 6 november
Wij staan achter de staking, maar vullen de staking op een andere manier in. Op
woensdag 6 november, wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede
Kamer, zullen wij een stiptheidsactie houden. Op de stakingsdag gaan de schooldeuren
om 8.25 uur open en sluiten om 14.15 uur. Wij geven de kinderen deze dag les. Deze dag
wordt, door de leerkrachten, op verschillende manieren ingevuld.

Klussendag
Op zaterdag 2 november is de eerste klussendag van het schooljaar! We hebben
gelukkig al via de activiteitenlijst een aantal aanmeldingen van ouders ontvangen, maar
we zijn nog op zoek naar een aantal ouders die ons deze ochtend wil 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.

Welkom
We heten Lea en Misam van harte welkom. Lea start bij ons in groep 1/2 en Misam in
groep 5. We wensen jullie heel veel plezier op de Bijenschans.

Buitenlokaal
U heeft het mooie en nieuwe buitenlokaal op het grote plein misschien al wel gezien. De
buitenlessen die we regelmatig geven kunnen we nu verder uitbreiden. Het buitenlokaal
gaan we nog verder integreren in onze onderwijsactiviteiten en verschillende
lesactiviteiten zullen in het buitenlokaal plaats gaan vinden.

5 en 6 november
Kunstmenu groep 5 en
groep 6 ‘Beeld voor kunst’
6 november
Stiptheidsactie en de school
is open
9 november
Oud papier m.m.v. de
Bijenschans
13 november
Angelique (PSZ/BSO jarig)
14 november
Programmeerlessen voor
alle groepen
18 november
Lootjes trekken
13.30 uur Bijentoneel groep
5 & groep 8
20 november
Afsluiting project ‘Maak je
niet druk’ groep 8
21 november
Kunstmenu groep 3 en
groep 4 ‘ Doe bop sie boem’
22 november
Koek vergulden
25 t/m 29 november
Oudergesprekken
(facultatief)
28 november
Schoen zetten

Naschools aanbod (zie ook de bijlage)
Voor de herfstvakantie heeft u het naschools aanbod Breukelen via uw kind ontvangen.
Er hebben al activiteiten plaatsgevonden, maar ook er zijn nog activiteiten waarvoor u
uw kind kunt aanmelden. Van harte aanbevolen.

Parkeren en veiligheid
Als u uw kind met de auto naar school brengt, dan vragen we u nadrukkelijk om de
auto op het Kerkplein of in het Domineeslaantje te parkeren. Het liefst zien we dat alle
kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school komen. Het doel is namelijk
om de veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen. Helpt u mee?
Bijbelverhalen komende weken
We vervolgen de verhalen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie mee
begonnen. God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. Die
belofte wordt niet van het ene op het andere moment vervuld, maar steeds met hele
kleine stukjes. Het zijn prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. Thema’s als
bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar
voren.

Oudergesprekken
Binnenkort zijn er weer oudergesprekken. De gesprekken voor groep 2 t/m 8 zijn in de
week van 25 t/m 29 november van 14.45 uur tot 16.30 uur en hebben een facultatief
karakter. U kunt zelf aangeven of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een
oudergesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. We vragen u om dit
uiterlijk 18 november 2018 door te geven aan de desbetreffende leerkracht(en). Het
kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een oudergesprek.

Kamp groep 8
Groep 8 heeft van 9 t/m 11 november een fantastisch kamp gehad in Lunteren.
We bedanken met name Frank Blom en Sonja Sanramat, die het hele kamp mee
hebben gedraaid als kampleiding en natuurlijk alle ouders die ons hebben gebracht
en/of opgehaald naar en van Lunteren (Tanja van Schaik, Marcel Bon, Marco van Drie
en Ronald Berger). Groep 8 kan terugkijken op vele mooie momenten met elkaar.

Informatie uit groep 5 (zie ook de bijlage)

Ingekomen: Pax kinderhulp Utrecht vakantiegezin

