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Belangrijke data 

30 januari juf Caroline jarig 

30/31 januari landelijke staking 

5 februari oudergesprekken groep 8 

7 februari warme truiendag 
opening energie opwekkende 
fietsen 

8 februari oud papier 

11 februari rapport 

13, 18 en 19 
februari 

oudergesprekken  

21 februari talentmoment 

22 februari t/m 
1 maart 

voorjaarsvakantie 

 
Oudergesprekken 13, 18 en 19 februari 
Donderdag 13, dinsdag 18 en woensdag 19 februari zijn de oudergesprekken voor de ouders van 
groep 2 t/m 7. Dit schooljaar doen we een pilot en krijgt u per mail (maandag 3 februari) een linkje 
waarin u zelf aan kunt geven wanneer u voor het oudergesprek op school kan zijn. De gesprekken 
zijn verdeeld over 3 dagen (voor groep 7 is het over 2 dagen verdeeld vanwege een studiedag van juf 
Judith). U kunt van 14.50 uur tot 16.50 uur inschrijven op een tijdstip dat u goed uitkomt. Indien u 
meerdere kinderen op school heeft, wilt u dan tussen de gesprekken 10 minuten vrij houden? Het 
inschrijven kan van maandag 3 februari t/m woensdag 5 februari. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om thuis in te schrijven, dan kunt u op school inschrijven via de laptop die in de hal op de grote tafel 
staat. Indien u zich niet inschrijft, dan zullen wij een tijdstip voor u uitkiezen. Vrijdag 7 februari 
ontvangt u per mail de roosters per groep. 
 

Welkom 
We heten Angelo van harte welkom. Angelo zal binnenkort gaan wennen in groep 1/2 bij juf Marlies 
en juf Marissa. We wensen Angelo heel veel plezier op de Bijenschans. 
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Klusmiddag 13 maart 2020  
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 vrijdagmiddag 13 
maart een klusmiddag te houden.  
We zijn nog op zoek naar ouders die ons deze middag willen helpen. Bent u goed in schilderen, 
timmeren, boren, opruimen of ...... dan zijn we op zoek naar u. We beginnen om 13.00 uur en we 
sluiten rond 17.00 uur af. Als u ons wilt helpen, stuur dan een mailtje naar: 
jdheer@vechtstreekenvenen.nl  
Kunt u niet de hele middag helpen? Met een uurtje hulp zijn we ook al heel blij. 
 
Warme truiendag 
Vrijdag 7 februari is het ‘Warme Truiendag’. Het is de nationale dag van energiebesparing. We doen 
daar als Bijenschans aan mee in de vorm van de ‘Warme Truiendag’. Op 7 februari gaat de 
thermostaat wat lager. Op deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de 
thermostaat massaal minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% 
CO2.  
 
Officiële opening energieopwekkende fietsen 
Vorig schooljaar heeft groep 7 (onze huidige groep 8) de a.s.r. scholen challenge gewonnen. De 
leerlingen bedachten een plan voor een duurzame keuken, aangedreven door energie die wordt 
opgewekt met fietsen, waarin ze zelfgekweekte groenten uit de schooltuin kunnen bereiden tot een 
maaltijd. De keuken is in gebruik genomen en het laatste stukje van dit mooie plan wordt komende 
week geplaatst op ons schoolplein, namelijk de energieopwekkende fietsen. Op vrijdag 7 februari om 
13.45 uur is de officiële opening. U bent van harte uitgenodigd.  

 
Meester Pascal - stagiaire groep 7 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 5 en dit met 
veel plezier en passie gedaan. Nu is het tijd om naar groep 7 te gaan 
en ik kijk er naar uit! 
  
Even kort over mijzelf; ik ben Pascal, 28 jaar oud en ben eerstejaars 
student van de deeltijd PABO opleiding. Hiervoor heb ik de opleiding 
Sportkunde afgerond en werk momenteel bij een BSO gericht op sport 
& spel. Naast mijn studie ben ik een fanatieke sporter en doe ik aan 

hardlopen, voetballen en ben daarnaast gestart met boulderen, wat echt een enorm leuke sport is. 
Wil je meer over mij weten, spreek me gerust aan op het schoolplein of in de klas en tot snel!  
 
Sponsorkliks  

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!  
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Ingezonden: vooraankondiging Unicefloop  
 
Unicef Loop Breukelen - Vrijdag 17 april 2020 
Voor de 14e maal vindt de Unicef Loop in Breukelen 
plaats. Dit jaar op vrijdag 17 april. Om 19.15 uur wordt 
op de Kerkbrink gestart met de Unicef Kinderloop. De 
start voor de overige lopen (5 en 10 km prestatielopen 
en de 5 km wandeltocht) vindt om 19.45 uur plaats. 

Kinderloop  
Om 19.15 uur wordt gestart met de sponsorloop (adviesleeftijd ± 6 t/m 10 jaar) op de Kerkbrink. De 
sponsorloop duurt 15 minuten. Deelname is gratis. Voor elke deelnemer is er een kleine verrassing 
van Unicef. Op de Kerkbrink is een parcours uitgezet waar de kinderen in een kwartier rondjes 
kunnen lopen. Elk rondje is zo'n 200 meter. Ze kunnen zich laten sponsoren per rondje (bijv. door 
opa, oma, buren, familie, etc.). Middels een stempelkaart worden de rondjes geteld.  
 
Ingezonden: jeugdvoetbaldagen bij FC 
Breukelen 
 
Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een 
profvoetballer willen trainen is dit de kans! De 
Jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de 
voorjaarsvakantie op donderdag 27 en vrijdag 28 
februari, op het complex van FC Breukelen uit Breukelen, 
van 10.00 uur tot 16.15 uur. 
 
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan 
deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je 
hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, 
iedereen kan zich aanmelden! De specifieke trainingen 
zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men 
krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel 
Coerver methode. De kinderen worden begeleid door 
een team van enthousiaste trainers. Dankzij een 
intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de 
balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen 
verder toenemen. 
 
INSCHRIJVEN:  
Klik hier om je voor deze jeugdvoetbaldagen in te 
schrijven of ga naar 

https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen. 
 
Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een 
bepaalde vereniging te zijn.  
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