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Recept voor groei
We zijn gestart, de eerste schoolweek zit erop! De eerste dagen stonden in het teken van kennismaken, het
samen opstellen van regels en het nadenken over en werken aan je eigen leerdoelen om zo weer te kunnen
groeien.
Begin met de basis;
maakt de smaak extra pittig.
Schep er geduld bij,
een handvol vertrouwen
Een pepertje lol
begrip maakt het beter.
en meng dat met liefde
zorgt voor humor en vuur.
Doe niet te veel,
eindeloos veel.
want dat remt soms de groei.
Laat het goed rijzen,
Kneed niet te lang;
Geen enkel recept
in warmte en aandacht.
laat het liever gebeuren.
wordt zomaar hetzelfde,
Zo wordt het een boeiend
Giet wijsheid erbij
maar met liefde bereid
en bindend geheel.
en een beker gevoel.
komt het zeker tot bloei.
Heb je genoeg?
Gerard van Midden (auteur en
Voeg nu een lepel
Besluit dan te delen.
hoofdredacteur Trefwoord, 1995verbeelding en kracht toe
De hoop dat het goedkomt
2010)
open en puur.
is geloof en geen doel.
Een klein beetje lef
.
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Nieuwe rekenmethode Pluspunt
Met ingang van dit schooljaar zijn de groepen 1 t/m 6 gestart met een nieuwe methode voor rekenen:
Pluspunt 4. Pluspunt 4 sluit aan op waar wij actief mee bezig zijn binnen de school. Leren rekenen is een
bouwwerk. Eerst moet een solide fundament worden gelegd.
De vernieuwde methode Pluspunt is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van
wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas. De methode biedt een goede
balans tussen begrip, veel oefenen en de verbinding met de realiteit. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen
van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen
toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. En het is van belang om te kunnen begrijpen welke
som bij een situatie past. Wat betekenen getallen in die som? Wat betekent het antwoord? Functionele
gecijferdheid bereik je met aandacht voor al deze aspecten. Onze ervaringen zijn tot nu toe heel positief en
de leerlingen zijn ook enthousiast!
In de volgende schooljaren zullen de groepen 7 en 8 ook gaan werken met de nieuwe methode. Zij werken
nu door in de methode Wereld in getallen. In dit schooljaar worden we tijdens studiemomenten begeleid,
zodat we het maximale uit deze nieuwe methode kunnen halen tijdens de rekenlessen.

Jaarkalender
De schoolkalender is afgelopen maandag uitgedeeld aan de kinderen. Er is hard gewerkt aan de nieuwe
schoolkalender door Daniël Thomassen (vader van Ariël) en Manon Abbel (moeder van Karlijn). Door de
inspanningen van Drea van Ark (moeder van Marise), die alle sponsoren heeft benaderd, was het ook
financieel haalbaar om de kalender te laten drukken. We willen natuurlijk ook de sponsoren bedanken voor
de sponsoring. Hartelijk bedankt allemaal!

Groente en fruit
Wij vinden het eten van gezonde voeding belangrijk. Wilt u op dinsdag, woensdag en donderdag de kinderen
groente of fruit meegeven voor de ochtendpauze?
Wat kunt u meegeven?
Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met
snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de
smaakontwikkeling van uw kind. Alvast bedankt voor uw medewerking!

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 hiervoor naar de volgende link of klik op het logo
van Sponsorkliks hierboven. 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) en voor de vergroening van ons schoolplein.

Verkeer Marijkestraat
Aan de kant van de Marijkestraat is voor en na schooltijd veel verkeer. Wilt u uw auto parkeren in de
daarvoor bestemde parkeervakken en niet op de stoep? De veiligheid van de kinderen en de ouders moet
namelijk worden gewaarborgd. Het liefst zien we dat alle kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar
school komen.

Kanjertraining
Bij ons op school werken we met de methode Kanjertraining. We willen graag een veilige school zijn, waar
kinderen zichzelf kunnen zijn, ze elkaar kunnen en mogen vertrouwen. De Kanjertraining geeft de kinderen
handvatten voor sociale situaties waardoor de sfeer in de klas en op de hele school goed blijft. Als er
aandachtspunten zijn gaan we er met elkaar mee aan de slag. Iedere week wordt er een les in de klas
gegeven. De volgende onderwerpen komen, verdeeld over de hele basisschooltijd, aan de orde:
○ jezelf voorstellen/jezelf presenteren;
○ iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan;
○ met gevoelens van jezelf en met gevoelens van een ander weten om te gaan;
○ ‘ja’ en ‘nee’ kunnen zeggen. ‘Ja’ als je iets prettig vindt en ‘nee’ als je iets vervelend vindt;
○ je mening durven geven zonder iemand te kwetsen;
○ een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn;
○ samenwerken;
○ vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je
vrienden kwijt;
○ de kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen;
○ kritiek durven geven en ontvangen;
○ zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn;
○ leren stoppen met pesten;
○ uit een slachtofferrol stappen.

Computers ter overname
Afgelopen week zijn er 28 nieuwe chromebooks geleverd op onze school. De 'oude' acer laptops zijn
opgehaald en deze zijn opgeknapt en sneller gemaakt. Omdat veel van deze laptops nog van goede kwaliteit
bleken te zijn, is besloten deze na een grondige opknapbeurt te koop aan te bieden aan onze ouders (zie
hieronder voor de specificaties). We kunnen deze laptops aanbieden voor € 85,-. Heeft u belangstelling voor
een laptop (met garantie van twee maanden) dan kunt u dat kenbaar maken bij Jacqueline.
Laptop, refurbished: getest, gerepareerd, schoongemaakt en voorzien van een nieuwe SSD. De behuizing
heeft lichte gebruikssporen. Verdere specificaties.
Acer Aspire R3-471T
14 inch touchscreen
4GB RAM
I3 Processor
120GB SSD (Nieuw)

Windows 10 Pro
Webcam
Bluetooth
Wifi

Aansluitingen:
1x HDMI
3x USB aansluiting
1x SD-kaart lezer
1x Netwerkaansluiting
U dient zelf de installatie van Windows af te ronden (dit is hetzelfde als bij de aanschaf van een nieuwe
laptop en dit spreekt voor zich). Voor een meerprijs van € 10,- wordt deze klant-en-klaar gemaakt (dus
volledig geïnstalleerd en geüpdatet). Indien er te veel aanvragen komen, dan moeten we helaas loten.

Bijbelverhalen
Komende periode verkennen we het begrip respect. Waarom en wanneer verdient iets of iemand respect?
Wat gebeurt er als er geen respect is? In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn. Na de tijd
in Egypte is de woestijn eerst een goede plek, maar als er geen water en geen eten is moppert het volk. Ze
tonen weinig respect voor Mozes en God.

Voorstellen
Komend jaar wordt ons team versterkt door Anouk, Emilia, Lisanne, Daniëlle, Levi en Tessa. Welkom op de
Bijenschans.
Mijn naam is Anouk (van Verseveld) en ik ben bijna 21 jaar. Ik woon op het moment in
Kockengen terwijl ik mijn jeugd voornamelijk in Maarssen heb doorgebracht. Nadat ik de
HAVO heb afgerond op het Niftarlake College zit ik momenteel in het 3e jaar van de PABO
op de Marnix Academie en zal ik in ieder geval het eerste half jaar gaan meelopen in groep
8 op de Bijenschans, ik kijk hier erg naar uit! Naast dat ik lesgeven enorm leuk vind om te
doen heb ik ook nog een grote passie voor muziek en badminton. Met name badminton ben
ik dan ook flink wat uurtjes in de week mee bezig.

Ik zal mij eventjes voorstellen! Ik ben Emilia Treur en komend schooljaar kom ik
stagelopen op basisschool de Bijenschans! Ik studeer aan de Marnix Academie (Pabo) in
Utrecht en komend schooljaar begin ik aan mijn tweede jaar. Het eerste half jaar ben ik
elke dinsdag te vinden in groep 5 en soms de hele week. Het tweede halfjaar ben ik elke
maandag en dinsdag te vinden in groep 7 en ook soms de hele week. Ik heb er onwijs
veel zin in!
Ik ben 19 jaar en op 12 november word ik alweer 20 jaar. Ik woon in Wilnis samen met
mijn ouders, mijn twee broers, mijn zusje en onze twee honden. Elke zaterdag werk ik
met veel plezier bij een bakkerij waar ik in de winkel brood en taarten verkoop. Ik vind het
leuk om met vriendinnen af te spreken en lekker een terrasje te pakken. Je kunt mij ook wel vinden op een
gezellig feestje, want daar ben ik altijd wel voor in! In de avonduurtjes pas ik wel eens op en dat vind ik heel
leuk om te doen. Ik heb super veel zin om na de zomervakantie stage te lopen op de Bijenschans!
Ik ben Lisanne van de Warenburg. Ik ben 20 jaar, tweedejaars student aan de Marnix
Academie in Utrecht en ik kom uit Houten. Komend half jaar zal ik stage lopen in
groep 3/4, waar ik erg naar uitkijk. Ik hoop een hele leuke, gezellige en leerzame tijd
te beleven met de kinderen. Vorig schooljaar ben ik al op deze school aanwezig
geweest, toen liep ik stage in groep 5, dus misschien zullen sommige kinderen mij al
eens gezien hebben. Ik ben een enthousiaste en leergierige student en heb het tot nu
toe erg naar mijn zin gehad op de Bijenschans. Ook dit jaar wil ik er wat leuks van
maken, maar vooral ook veel leren. Ik vind het zelf leuk om creatieve lessen te geven,
maar ook rekenen en spelling vind ik erg leuk. Ik kijk ernaar uit om met iedereen
kennis te maken.

Misschien kennen een aantal van jullie mij nog van vorig schooljaar. Toen heb ik vier
dagen op de Bijenschans stage gelopen en vooral individuele begeleiding gegeven. Dit
jaar ga ik mij verdiepen in het vak als leerkracht en ga ik stage lopen op woensdag en
donderdag bij Wilma in groep 3/4. Ik hoop jullie allemaal snel te zien!

Mijn naam is Levi van Zijtveld en ik ben 20 jaar oud.
Na een rondreis van 5 maanden door Australië, heb ik voor de opleiding
pedagogiek gekozen. Momenteel zit ik in het tweede jaar van deze opleiding en kom ik hier op de
Bijenschans stagelopen. Ik zal elke woensdag aanwezig zijn en veelal met kinderen individueel en in kleine
groepjes aan het werk gaan om hen extra te ondersteunen. Ik heb er onwijs veel zin in en wil graag een
hoop leren dit jaar!

Ik ben Tessa van Breda. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in de Meern.
Ik heb eerst vmbo-tl gedaan en toen de havo en zit nu in mijn tweede jaar van de
studie pedagogiek.
Dit komende jaar zal ik elke donderdag op school te vinden zijn als stagiaire. Ik zal
voornamelijk kinderen begeleiden die ergens moeite mee hebben of kinderen die
juist ergens verdieping in willen. Mijn hobby’s zijn volleybal en knutselen.
Ik heb er heel veel zin in dit jaar en wie weet tot snel!
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