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Belangrijke data 

22 februari t/m  
1 maart 

voorjaarsvakantie 

3 t/m 26 maart schoolproject duurzaamheid 

4 maart luizencontrole 
OR vergadering 

13 maart klusmiddag van 13.00-17.00 uur 

14 maart oud papier ophalen m.m.v. de 
Bijenschans 

16 t/m 20 maart week van de lentekriebels 

18 maart studiedag: alle kinderen zijn vrij 

23 maart meester Tom jarig 

26 maart afsluiting schoolproject 

30 maart theoretisch verkeersexamen groep 
7 (i.p.v. 2 april) 

 

Fijne vakantie! 
We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie en tot maandag 2 maart! 
 
Het team van de Bijenschans 
 

Welkom 
We heten Valentina, Nora, Kenza en Sarah van harte welkom. Valentina, Nora, Kenza en Sarah gaan 
binnenkort wennen in groep 1/2 bij juf Marlies en juf Marissa. We wensen jullie heel veel plezier op de 
Bijenschans. 
 
Concert leerorkest  
Donderdag 19 maart is het jaarlijkse leerorkest concert in onze eigen Zoemmm zaal. Het 
concert van groep 7 is om 15.00 uur, het concert van groep 5 om 16.45 uur en van groep 6 
om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom! 
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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. 
 
Schoolproject duurzaamheid 
Alle kinderen gaan van 3 t/m 26 maart aan de slag met het schoolproject duurzaamheid. Donderdag 
26 maart sluiten we ons schoolproject af. De tijd volgt na de voorjaarsvakantie.  
 
Loden leidingen 
In het nieuws heeft u misschien wel iets opgevangen over loden leidingen en de inspectie van de 
waterleidingen op scholen. De aanleiding hiervoor is het rapport van de gezondheidsraad en daarin 
wordt geadviseerd om bij scholen gebouwd voor 1960 extra te controleren op loden leidingen. Op 
onze school zal er binnenkort een meting worden uitgevoerd. Op dit moment is er geen aanleiding, 
maar wordt er preventief een onderzoek uitgevoerd. We houden u hiervan op de hoogte. 
 
Regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest 
We hebben vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest een mail ontvangen. Het 
Regionaal Bureau Leerplicht kondigt aan dat er voor de voorjaarsvakantie een prikactie tegen het 
zogenoemde luxe verzuim wordt gehouden. Ze voeren dan op donderdag of vrijdag voor de vakantie 
steekproefsgewijs controle uit. Het is mogelijk dat ze ook onze school bezoeken. Regionaal Bureau 
Leerplicht vraagt ons vriendelijk om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim en/of twijfelachtige 
ziekmeldingen in de periode voor de vakantie aan ons te melden. Bij twijfel kunnen ze een 
huisbezoek afleggen. 
 
Inspectiebezoek 
Donderdag 6 februari heeft een inspecteur onze school bezocht. Ze heeft door klassenbezoeken, 
verschillende gesprekken en dossieranalyse de onderwijskwaliteit op de Bijenschans op verschillende 
gebieden beoordeeld. Alle onderdelen zijn wederom met een voldoende beoordeeld. Als team zijn we 
hier blij mee en trots op.  

 

Officiële opening energiefietsen 
Vrijdag 7 februari werden de nieuwe energiefietsen in gebruik genomen. 
De leerlingen van groep 8 werden onder luid applaus en mooi versierde 
bogen onthaald. Merle en Irene knipten het lintje door en de fietsen werden 
als eerste getest door Elise en Jayden. De 
lampjes die naast de fiets hingen gingen 
branden. Het bewijs dat energie wordt 
opgewekt. We bedanken alle kinderen van 

groep 8, ouders, Age van ‘t Hoff, a.s.r. verzekeringen, het 
plaatwerkbedrijf Conmedra, de lasser Stefan en natuurlijk Marcel Bon. 
Marcel heeft de energiefiets zelf ontworpen en gebouwd, zonder hem 
was het niet mogelijk geweest om het plan te realiseren! Dank je/jullie 
wel! 
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Voorstellen meester Jafeth  
Mijn naam is Jafeth Wattimena, ik ben 20 jaar, woon in Breukelen en loop stage in 
groep 5 tot het eind van dit schooljaar. Mijn hobby is koken en ik werk ook zelf in een 
restaurant als kok. Ik hoop dat ik samen met jullie kinderen er een gezellig 
schooljaar van kan maken! 
 

Met vriendelijke groet, 
Jafeth Wattimena 

 
Geboren 
Wij feliciteren de familie De Jong met de geboorte van Teddy. Natuurlijk feliciteren we ook Jesse met 
de geboorte van zijn zusje. 
 
Bijbelverhalen komende tijd 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus opstond uit de 
dood. Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot leven, zelfs door het donkerste 
donker heen. Hij maakt je wakker voor een nieuw begin. De verhalen uit deze periode laten daar 
steeds meer van zien. 
 
De Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020. In deze week wordt er in groep 
1 t/m 8 les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de 
belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. In het project wordt relationele en 
seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, 
scholen, leerkrachten en ouders. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat 
verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over 
vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. De leerkrachten maken hierbij 
gebruik van het lespakket ‘Kriebels in je Buik’. De school wordt hierin ondersteund door de regionale 
GGD.  
 

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!  

 
Watertappunt 
We hebben een subsidie aangevraagd bij ‘De gezonde school’ om een watertappunt 
aan te schaffen en te laten installeren. De Gezonde School heeft ons een subsidie 
toegezegd voor de aanschaf van een watertappunt. Onze stichting Vechtstreek en 
Venen zal de kosten van de installatie voor haar rekening nemen. Hier zijn we 
natuurlijk erg blij mee. Binnenkort zal dus iedereen op school gebruik kunnen maken 
van ons eigen watertappunt. 
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