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Belangrijke data
17 juli

laatste schooldag

18 juli t/m
30 augustus

zomervakantie

31 augustus

eerste schooldag

2 september

luizencontrole

Bedankt en tot 31 augustus
Hierbij de allerlaatste ‘Bijgepraat’ van schooljaar 2019-2020. Het was
een heel bijzonder jaar, maar we hebben er iets moois van gemaakt met
elkaar! We hebben voor elk gezin een bedankje aan uw (oudste) kind
meegegeven. We bedanken u allemaal voor alle hulp, inzet en
betrokkenheid in het afgelopen, bijzondere schooljaar!

Het team van de Bijenschans wenst u een fijne vakantie. We
zien jullie graag weer terug op maandag 31 augustus!

Welkom
Na de zomervakantie komen Leo en Sophia bij ons op school. Leo start bij ons in groep 8 en Sophia in groep
2. We wensen Leo en Sophia heel veel plezier op de Bijenschans.
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Start schooljaar
We horen in de zomervakantie welke richtlijnen van het RIVM zullen gelden na de zomervakantie. We
houden u hiervan op de hoogte.

Laatste schooldag
Vrijdag 17 juli is de laatste dag van dit schooljaar. Om 11.45 uur begint de zomervakantie. De kinderen van
groep 1 t/m 4 glijden vrijdag 17 juli het schooljaar uit. Vanaf 11.15 uur hangen we een gymbank in het raam,
de kinderen komen één voor één uit het raam en glijden via de bank de vakantie in. Natuurlijk is het voor uw
kind leuk als u hem of haar verwelkomt. Als u een foto wilt maken kan dat natuurlijk ook. We kunnen niet alle
ouders tegelijk op het plein ontvangen en daarom hebben we verschillende ‘uitglij-tijden’. We vragen u om
1,5 m afstand te houden van de andere ouders en om ruimte te maken voor de volgende ouder als uw kind
naar buiten is gegleden.
groep 1: om 11.15 - 11.25 uur lokaal groep 1/2
groep 2: om 11.30 - 11.40 uur lokaal groep 1/2
groep 3: om 11.15 - 11.25 uur lokaal groep 4
groep 4: om 11.30 - 11.40 uur lokaal groep 4
Alle kinderen van groep 5 t/m 7 zullen rond 11.45 uur de school verlaten op vrolijke, zomerse muziek en
swingend de vakantie ingaan. De ouders van groep 5 mogen op het plein bij de zandbak wachten, de ouders
van groep 6 op het grote plein en de ouders van groep 7 vragen we aan de overzijde van het gebouw
(Stationsweg) te wachten op uw kind. We vragen u ook om 1,5 m afstand te houden van de andere ouders.

Musical en afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 hebben woensdagavond afscheid genomen
van de Bijenschans. Het was een gezellige avond, met als
hoogtepunt: de musical ‘De Feestplaneet’. Het was fantastisch! Wat
een toppers!
Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van heel veel ouders die
van onschatbare waarde waren!
We hebben van de kinderen en de ouders een schitterend
afscheidscadeau gekregen. Het bord staat heel mooi naast de
energieopwekkende fietsen. Dank julie wel!
Wij wensen alle kinderen uit groep 8 heel veel plezier op de nieuwe
school en we hopen ze uiteraard nog eens bij ons op school te mogen
begroeten.

Bericht vanuit de ouderraad
Ouderraadsleden bedankt!
We gaan afscheid nemen van een aantal ouders die jarenlang van heel grote waarde voor ons zijn geweest
bij heel veel activiteiten en festiviteiten. Erwin Mulder, Manon Abbel en Marcel Boshuizen hebben vele taken
op zich genomen in de ouderraad. We bedanken hen voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren! Tanja
van Schaik zal komend schooljaar haar taken in de ouderraad afbouwen en we mogen nog (even) gebruik
maken van haar jarenlange ervaring als ouderraadslid.
Welkom in de ouderraad
We zijn heel blij dat Wendy (moeder van Roué) en Anya (moeder van Tima) de ouderraad komen
versterken! Van harte welkom in de ouderraad.
Vindt u het (mogelijk) ook leuk om lid te worden van de ouderraad, heeft u nog vragen of wilt u een keer
aansluiten bij een ouderraadsvergadering? Dan horen wij dit graag via ons emailadres:
or.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl
Wij kijken uit naar de reacties!

Tafeldiploma
Het is feest in groep 4! De kanjers van groep 4 hebben namelijk hun tafeldiploma ontvangen. Van harte
gefeliciteerd!!
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