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Belangrijke data 

20 december juf Daniëlle jarig 

21 december 
t/m 5 januari 

kerstvakantie 

24 december meester Dick jarig 

29 december juf Marlies jarig 

6 januari nieuwjaarsreceptie met koffie 
& thee 

8 januari luizencontrole 

11 januari oud papier 

30 januari juf Caroline jarig 

30/31 januari aangekondigde landelijke 
staking 

 

De Bijenschans. Bruisend, bevlogen en betrokken 
Eindelijk is het dan zover. Onze nieuwe huisstijl is nu officieel. En het is u vast 
niet ontgaan, want we hebben ook de aankleding van ons pand, buiten én 
binnen een wat modernere look gegeven. Gisteren hebben we met trots ons 
nieuwe logo aan onze kinderen laten zien. Wat reageerde iedereen enthousiast. 

Logisch ook, hun school in een nieuw jasje, dat is best iets om blij van te worden. Neem maar eens 
een kijkje op ons nieuwe Instagramaccount (@debijenschans), dan kunt u een beetje van de sfeer 
proeven.  
  
Waar staan we voor? 
De woorden Bruisend, Bevlogen en Betrokken hebben we heel bewust gekozen. Ik zal ze kort 
toelichten. ‘Bruisend’, omdat we er alles aan doen om een school te zijn waar de interesse en 
inspiratie van ieder kind voortdurend geprikkeld wordt. Daar maken we iedere dag opnieuw werk van.  
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We zijn een school waar we nieuwe dingen doen en ontdekken aan de hand van moderne 
lesmethoden. Kinderen kunnen hier met plezier leren en groeien en ze mogen daarbij vol 
zelfvertrouwen hun eigen talent ontwikkelen.  
  
We hebben een ‘Bevlogen’ team, dat vol enthousiasme iedere dag aan de slag gaat om het beste uit 
ieder kind te halen. We doen er alles aan om onze kinderen écht in hun kracht te zetten en hen op 
onze school de beste leerplek te bieden. Onze moderne christelijke normen en waarden, die nog 
steeds dagelijks onze aandacht krijgen in het leren en ontwikkelen binnen onze school helpen daarbij. 
  
En tot slot ‘Betrokken’. We zijn een relatief kleine christelijke school en kennen ieder kind persoonlijk. 
Daardoor zijn we, en kunnen we ook betrokken zijn bij hun dromen, hun doelen, hun idealen en hun 
talenten. Maar we zijn ook betrokken bij u. Samen met u als ouder maken we namelijk de school. 
Samen zorgen we voor een mooie basisschooltijd op de Bijenschans.  
  
Zo ziet u, de Bijenschans, bruisend, bevlogen en betrokken. Dit willen we nog sterker gaan uitdragen. 
Zodat ook nieuwe leerlingen ervoor kiezen hun vleugels bij de Bijenschans uit te slaan. Wilt u hier nog 
meer over lezen, neem dan eens een kijkje op onze nieuwe website. Ook deze is vanaf nu te bekijken 
op: www.de bijenschans.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het Bijenschansteam 

 
Bijgepraat december 2019 
Hierbij de Bijgepraat van december 2019. In deze nieuwsbrief 
van onze school kunt u o.a. informatie vinden over de 
aangekondigde landelijke onderwijsstaking, de kerstviering en de 
klussendag. 
 
We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een bruisend 2020! 
Bedankt voor alle hulp en vertrouwen het afgelopen jaar. 
 

Welkom 
We heten Nina, Emma, Vincent, Julie en Elena van harte welkom. Emma, Vincent en Julie zijn gestart 
in groep 1/2 en Nina in groep 4. Elena is aan het wennen in groep 1/2. We wensen Nina, Emma, 
Vincent, Julie en Elena heel veel plezier op de Bijenschans. 
 
Sinterklaas 
We hebben op donderdag 5 december een heel gezellig sinterklaasfeest gevierd. Kapitein Richard 
heeft Sinterklaas en zijn Pieten in Pakjesboot 5 naar de Bijenschans gebracht en werden ze feestelijk 
ontvangen. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hadden een mooie surprise gemaakt en in de schatkamer 
tentoongesteld. Wat een schitterende creaties stonden in de schatkamer. Het was weer een feest, 
mede door alle hulp, om nooit te vergeten! 
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Kerstviering 
We kijken terug op een mooie kerstviering. Gisteravond was in alle klassen het kerstdiner met een 
kerstviering. Alle kinderen kwamen binnen met lekkere hapjes en iedereen was feestelijk gekleed. In 
het speellokaal hebben we kerstliedjes gezongen en heeft meester Dick een kerstverhaal verteld.  
Na de viering in het speellokaal hebben alle kinderen in de eigen klas lekker gegeten aan de mooi 
versierde tafels. De kinderen en ouders hebben daarna op het schoolplein nog chocolademelk en 
glühwein gedronken en geluisterd naar een muziekoptreden van groep 8 en de kerstliedjes van alle 
kinderen. We bedanken de ouderraad en de hulpouders. Heel erg bedankt voor jullie inzet. We 
konden genieten van een gezellig en sfeervol kerstfeest. 
 
Schaatsen  
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vanochtend hun schaatskunsten 
laten zien op de schaatsbaan in Maarssen. Het was heel gezellig. Bedankt 
ouders voor het rijden en voor jullie hulp!  
 
Bijbelverhalen 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven 
als een zoon van David, een koningskind. Zijn verhaal begint kwetsbaar, als Jezus moet vluchten en 
later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld, hij gaat de weg die God hem 
wijst. Dat zorgt voor gebeurtenissen die misschien niemand verwacht had, maar die toch gebeuren. 

 
Nieuwjaarsreceptie 
We willen u als ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen om met ons koffie of thee te 
komen drinken op de eerste schooldag in 2020. U bent van harte welkom op 
maandagochtend 6 januari. 
 

Citotoetsen 
De reguliere afnames van de Citotoetsen zijn vanaf 13 januari t/m 8 februari. In die weken plannen we 
de volgende toetsen in voor groep 3 t/m 8: rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen 
(DMT-woorden lezen en AVI-tekst lezen). Voor groep 4 t/m 8 staat daarnaast ook begrijpend lezen op 
het programma. De kinderen van groep 2 maken de Citotoets rekenen en taal. 
 
Klusmiddag  
Onze klussendag plannen we al jaren op de zaterdag, maar doordat onze school ingepland staat voor 
het ophalen van oud papier op zaterdag 14 maart hebben we ervoor gekozen om vrijdag 13 maart 
een klusmiddag te houden. We hopen dat veel ouders deze middag komen helpen.  
 
Staking 30 en 31 januari 2020  
Op woensdag 6 november waren onze schooldeuren geopend, maar aan de aangekondigde grote 
landelijke staking van 30 en 31 januari doen we dit keer wel mee. We merken dat we steeds meer de 
urgentie van het leerkrachtentekort en de gevolgen van de werkdruk zien en voelen. In de zeer nabije 
toekomst kunnen wij er in Breukelen ook last van krijgen. Houdt u er dus rekening mee dat we 30 en 
31 januari dicht zijn! Een brief namens onze verenigingsdirectie over de komende staking hierover 
vindt u in de bijlage. 
 

 



 

Nieuwsbrief vereniging vechtstreek en Venen 
In de bijlage kunt u de nieuwsbrief van de Vereniging vinden, met daarin alles over de overgang van 
vereniging naar stichting. Van harte aanbevolen deze nieuwsbrief, zo kunt u volgen wat er speelt op 
bovenschools niveau. 
 
Geboren 
Wij feliciteren Dylan uit groep 8 met de geboorte van zijn broertje Aaron.  
 

Sponsorkliks  
Graag willen wij u erop attenderen dat wij staan aangemeld bij Sponsorkliks! Voor iedere 
online aankoop bij een deelnemend bedrijf gaat er een percentage naar onze school. 
Bijvoorbeeld: u wilt iets bestellen bij Bol.com, u gaat naar de site van sponsorkliks.nl en 
zoekt de Bijenschans. U kunt nu op Bol.com klikken. U wordt naar de site van Bol.com 

gestuurd en u kunt bestellen wat u wilt. Wij kunnen niet zien wat u bestelt, maar krijgen wel provisie. 
Op deze manier kunt u de Bijenschans steunen 
zonder dat het u wat kost! Klik op https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7378 
om te beginnen met sponsoren!  

 
 
Ingezonden 
 
EEN CREATIEF VOLKSMUZIEK-CONCERT 
Luuk Lenders (Utrecht) staat bekend om zijn creatieve volksmuziek met bijzondere fluiten, zijn 
avontuurlijke accordeonspel, zelfgemaakte percussie-instrumenten, swingende badeendjes, 
pingpongballen, bellen en acts. Zijn kleurrijke optredens toveren onwillekeurig een glimlach op je 
gezicht. Met een schatkist aan melodieën uit allerlei windstreken is Luuk een graag geziene artiest op 
grote en kleine podia in binnen- en buitenland. 
Een magische ervaring voor jong en oud! 
 
LUUK LENDERS | ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 | PAULUSKERK BREUKELEN | 15.00 UUR 
ENTREE 10 euro | KINDEREN GRATIS 
Meer informatie: www.luuklenders.com 

 


