
Belangrijke data
 

1 oktober
Poffertjes eten

2 oktober
Nationale sportweek 
theater/dans clinic 
talent academy

2 t/m 11 oktober
Kinderboekenweek
thema: Reis mee

9 t/m 11 oktober
Groep 8 op kamp

11 oktober
13.30 uur afsluiting 
Kinderboekenweek
Boekwinkel Van 
Kralingen is ook 
aanwezig
 
12 oktober
Oud papier ophalen

16 oktober
Juf marleen en juf 
Aline jarig

19 t/m 27 oktober
herfstvakantie

30 oktober
Luizencontrole

31 oktober
Bijgepraat
 

De Bijgepraat van 30 september 2019 ligt voor u. In deze nieuwsbrief kunt u o.a. 
informatie vinden over de Kinderboekenweek, poffertjes eten en de Dudok de Wit 
wandeltocht.

Het team van de Bijenschans

Kinderboekenweek
Wij openen op woensdag 2 oktober de Kinderboekenweek met als thema: Reis mee! 
In deze twee weken staat dit thema centraal in de klassen. We sluiten het 
kinderboekenweekproject af op vrijdag 11 oktober om 13.30 uur.
U bent allemaal van harte welkom. Boekhandel Van Kralingen is 11 oktober ook 
aanwezig en zoals elk jaar kunt u prachtige, grappige, leuke en spannende boeken 
kopen. Van de opbrengst krijgt onze school 10% om weer nieuwe boeken aan te 
schaffen voor onze schoolbibliotheek.
Gedurende de kinderboekenweek zal er in de hal (onder de tafel) een zwerfboekenkar 
geplaatst worden. Ieder kind kan vanaf woensdag 2 oktober een eigen boek 
meenemen om dit te laten reizen/ zwerven. Let op, dit boek krijg je dus niet meer 
terug. Uw kind kan een ander boek uit deze kar pakken om thuis te gaan lezen.

Welkom
We heten Amel Hussain en Ingeborg Koopmans van harte welkom. Amel en Ingeborg 
zijn aan het wennen in groep 1/2 bij juf Marlies. We wensen Ingeborg en Amel heel 
veel plezier op de Bijenschans.

Het vijf-gelijke-dagen-model
Vanaf 2 september is het nieuwe schooltijdenrooster ingegaan en alle kinderen gaan 
van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Het vijf-gelijke-dagen-model in de praktijk...

De kinderen van groep 3, 4 en 5 spelen van 9.55 tot 10.10 uur buiten en de kinderen 
van groep 6, 7 en 8 van 10.15 tot 10.30 uur. 

Tijdens de lunchpauze wordt er rustig in de klas gegeten met de eigen leerkracht. De 
kinderen van groep 1 t/m 5 lunchen van 11.30 uur tot 11.45 uur en gaan daarna een 
half uur buiten spelen onder begeleiding van 2 leerkrachten/pedagogisch 
medewerkers. De kinderen van groep 6 t/m 8 genieten van 12.00 uur tot 12.15 uur van 
de lunch en gaan daarna met 2 leerkrachten/ pedagogische medewerkers een half uur 
buiten spelen. Bij slecht weer spelen de kinderen van groep 1 t/m 5 in de lokalen van 
groep 3 en 4 en in het speellokaal. De kinderen van groep 6, 7 en 8 spelen bij slecht 
weer in de lokalen van groep 6, 7 en 8. 



Poffertjes eten
Dinsdagmorgen 1 oktober gaan we met de peuters en de groepen 1 tot en met 8 
poffertjes eten in de bekende poffertjeskraam in het park Boom en Bosch.
Groep 8 zal een attentie maken voor de mensen van de kraam, als bedankje voor deze 
jaarlijkse traktatie en dit namens alle kinderen aanbieden.
We wensen alle kinderen, leerkrachten en begeleiders een smakelijke ochtend.
 
Dudok de Wit wandeltocht
Zaterdag 5 oktober lopen we met 25 kinderen, ouders en leerkrachten de 69e Dudok de 
Wit wandeltocht. We verzamelen om 13.20 uur op het schoolplein en vertrekken om 
13.25 uur. We eindigen ook op het schoolplein en daar krijgen de kinderen een 
medaille. De ouderraad zal ons verwennen met drinken en wat lekkers. Super en alvast 
bedankt! Moedigt u ons aan langs de kant van de weg? Meer informatie over Dudok de 
Wit (Kees de Tippelaar) zie: http://www.keesdetippelaar.nl

Klussendag
Op zaterdag 2 november is de eerste klussendag van het schooljaar! We zijn op zoek 
naar ouders die ons deze ochtend willen 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.

Bijbelverhalen komende weken
De verhalen komen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de bijbel. Het zijn 
prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en 
geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het 
verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Als je deze verhalen 
leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou en 
voor de wereld.

Sponsorkliks
De Bijenschans heeft een samenwerking met SponsorKliks om voor extra inkomsten te 
zorgen. Iedereen die weleens iets online koopt of reserveert kan ons helpen. Ga de 
volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7378&cn=nl&ln=nl of klik op 
het logo van Sponsorkliks hiernaast. Er verschijnt dan een overzicht van tientallen 
aangesloten webwinkels. We hopen van harte dat u ons daarbij wilt helpen. Het 
sponsordoel voor onze school is het leerorkest (muziekles en een muziekinstrument 
leren bespelen onder schooltijd). 

Nationale sportweek
Talent Academy verzorgt woensdag 2 oktober een energieke ochtend. Op deze 
ochtend komen sport & bewegen samen met cultuur & creativiteit. We starten de dag 
met een leuke en energieke opwarming waarbij theater, dans en muziek ervoor zorgen 
dat alle kinderen een actieve start van de dag hebben. Gedurende de ochtend komen 
de sport- en kunstcoaches in de klas en verzorgen ze een talentles binnen zijn/haar 
discipline: dans, theater, musical of muziek. 

http://www.keesdetippelaar.nl/
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Geef uw mening!
Als Bijenschans willen wij de kwaliteit van ons onderwijs en van onze school continu 
verbeteren. Als ouder heeft u uw eigen beeld en beleving bij onze school. Eén keer in 
de twee jaar vragen wij u via een enquête om feedback. U krijgt een uitnodiging per 
e-mail om de vragenlijst in te vullen. Het invullen kost u maar zo'n 8 minuten en is 
geheel anoniem. Bijna alle vragen zijn meerkeuzevragen. U kunt (op een schaal van 1 
tot 4) kiezen of u het eens of oneens bent met een stelling. U kunt de vragenlijst 
invullen tot 30 oktober aanstaande. De resultaten zullen we uiteraard na afloop met u 
delen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Talentmiddag
Maandagmiddag 4 november hebben we onze eerste talentmiddag van dit schooljaar. 
De kinderen kunnen vooraf een workshop kiezen en op deze middag van 13.00-14.00 
uur mee aan de slag gaan. Voor deze workshops zijn we nog op zoek naar 
………………..!!! Doet u ook mee? We horen het graag.


