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Belangrijke data 

30 september t/m 9 oktober Kinderboekenweek ‘En toen?’ 

5 oktober Dag van de leraar 

14 /m 16 oktober kamp groep 8 

16 oktober juf Marleen jarig 

19 t/m 23 oktober herfstvakantie 

29 oktober fotograaf 

 

Onderwijs in coronatijd 
Onlangs heeft u van de voorzitter van college van bestuur van Vechtstreek en Venen brieven ontvangen 

waarin u geïnformeerd werd over corona en de mogelijke consequenties voor de scholen van Vechtstreek en 

Venen en voor uw kind. 
 

We merken inmiddels op de Bijenschans dat de ziektemeldingen van leerlingen en van de leraren toenemen. 

Leraren zijn vaker afwezig, omdat zij ook met (milde) klachten thuis moeten blijven. Ook moeten zij thuis 

blijven als een gezinslid koorts heeft. In deze brief wil ik u informeren over de manier waarop we de 

afwezigheid van leraren gaan opvangen, voor zover dat mogelijk is. 
 

Ons doel is natuurlijk het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Hieronder leest u puntsgewijs wat u 

van ons kunt verwachten bij uitval. 
 

Wat kunt u van ons verwachten als een leerkracht ziek is en hij/zij (langdurig) thuis moet blijven. 

1.  We proberen altijd een invaller te vinden, dat kan van buitenaf zijn maar ook intern. Het lesprogramma 

gaat dan op een normale manier door.  

2. Als er geen leraar/invaller te vinden is, kijken we of een stagiaire de groep kan overnemen. De leraar 

met (milde) klachten kan vanuit thuis de stagiaire begeleiden. Er blijft dan nog steeds fysiek onderwijs 

mogelijk.  

3. Als er geen invaller meer te vinden is, schakelen we over op online lessen voor die bepaalde groep. 
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A. De leraar met (milde) klachten gaat vanuit thuis weer online lesgeven, zoals we dat eerder hebben 

gedaan bij de lockdown vanaf 16 maart.  

B. De leraren zijn al aan het voorsorteren op dit noodplan. Google Classroom en Google Meet wordt 

getest in de klassen. We proberen zoveel als mogelijk de leerlingen nu al voor te bereiden op ‘online 

lessen’.  

C. Indien nodig kunnen weer devices geleend worden van school. Daarvoor dient weer een formulier 

door ouders ondertekend te worden.  

D. Ook is het bij online les weer mogelijk om werkboeken, schriften, werkbladen op te halen op school. 

I. Voor groep 1/2 zorgen we weer voor een pakketje met opdrachten en online opdrachten, 

zodat een leerling toch schoolwerk kan doen.  

II. Voor groep 3 wordt er een combinatie gemaakt tussen (werk)boeken, online opdrachten en 

instructiefilmpjes van Veilig Leren Lezen.  

III. De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen via Google Classroom, online opdrachten en 

(werk)boeken de opdrachten aangereikt. 

 

We voorzien dus dat er groepen thuis moeten gaan werken. Wat betekent dat voor u? 

Als wij u berichten dat er een groep thuis moet blijven, dan hebben wij alle andere mogelijkheden 

geprobeerd, daar mag u op vertrouwen. We zoeken tot het laatste moment naar oplossingen. We proberen u 

zo snel mogelijk te informeren zodat u tijd heeft om opvang te organiseren. 

 

Kortom: We hopen dat het niet nodig zal zijn om over te schakelen, maar houd er vooral rekening mee dat 

uw kind in de komende tijd toch zo af en toe thuis zal moeten blijven, omdat er geen leraar is. We proberen 

leerlingen natuurlijk thuiswerk te bieden (met verwerkingsstof), maar er kan ook een situatie ontstaan dat 

leerlingen zelfs geen thuiswerk krijgen omdat een zieke leraar door zijn/haar ziekte daartoe niet in staat is. 

We proberen dat natuurlijk te voorkomen, maar sluiten het niet uit. 

 

Wat kunt u van ons verwachten als een leerling ziek is en hij/zij (langdurig) thuis moet blijven. 

1. Een leerling kan via Google Classroom inloggen vanuit huis en de verwerkingsopdrachten van die dag 

inzien (en verwerken via een werkboek of oefensoftware).  

2. Als een leerling zelf echt ziek is, hoeft deze leerling uiteraard ook geen schoolwerk te doen. 

 

We hopen dat dit noodplan niet toegepast hoeft te worden, maar we horen en zien in het land diverse 

voorbeelden van scholen waarvan er al groepen naar huis gestuurd worden. 

 

We kunnen maar beter alvast voorbereid zijn, vandaar deze informatie. 

 

Vriendelijke groet namens het team van de Bijenschans,  

Jacqueline de Heer 
 

Schoolfotograaf 

De 'Sgoolfotograaf' komt donderdag 29 oktober bij ons op school fotograferen! Dit schooljaar komen weer 

twee fotografen op één dag. Een belangrijke tip van de fotograaf: laat uw kind iets aantrekken waar hij of zij 

zich het stoerst of mooist in vindt! Vergeet niet: ook de schoenen kunnen op de foto komen! 

Broer(s) en zus(sen) die (nog) niet bij ons op school zitten kunnen dit jaar helaas niet op de foto worden 

gezet vanwege de corona richtlijnen. Broers en zussen die op school zitten worden onder schooltijd op de 

foto gezet. U kunt op de website www.sgoolfotografie.nl kijken om een indruk van de 'sgoolfotograaf' te 

krijgen.  
 

Brandoefening 

Elk schooljaar plannen we brandoefeningen. Afgelopen vrijdag heeft er een aangekondigde brandoefening 

plaatsgevonden. De brandoefening verliep heel goed. 
 



 

 

Bijentoneel  

Op onze jaarkalender staat op maandag 12 oktober het Bijentoneel voor groep 3/4 & groep 7. Het 

Bijentoneel kan vanwege corona helaas niet doorgaan. In de klas wordt natuurlijk wel aandacht besteed aan 

drama- en toneellessen. 

Kinderboekenweek 2020 

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘ En toen?’ Vanaf 9 oktober gaan we de werelden van vroeger 

ontdekken in de boeken van nu. In de bijlagen kunt u meer informatie vinden over de Kinderboekenweek. De 

afsluiting van de Kinderboekenweek wordt met de kinderen op school gedaan en dit jaar helaas niet met de 

ouders erbij. U kunt natuurlijk wel, zoals voorgaande jaren, een boek kopen samen met uw kind bij 

kantoorboekhandel Van Kralingen. Het levert ons ook weer een mooi bedrag op, zodat we weer nieuwe 

boeken kunnen kopen en de kinderen op school kunnen genieten van de nieuwste boeken. 
 

Babynieuws 
Twee maal babynieuws! Juf Marissa en haar man Ramon verwachten hun tweede kindje in maart. Meester 

Tom en zijn vrouw Nina verwachten in januari hun tweede kindje. We feliciteren juf Marissa & Ramon en 

meester Tom & Nina van harte met dit mooie nieuws. 
 

Parkeren  
We merken dat het aan beide zijdes van ons schoolgebouw, bij het brengen en halen van uw kind(eren), erg 

druk is. We vragen u om met de fiets of lopend naar school te komen. Het parkeren naast de school aan de 

kant van het Kerkplein is niet mogelijk, omdat de parkeervakken bezet zijn. We vragen u om te parkeren op 

het Kerkplein naast de kerk en niet naast de woonhuizen en garageboxen. 

 

Beterschap 
Marlies, de leerkracht van groep 8 en onze intern begeleider, is helaas niet aanwezig op de Bijenschans. Op 

advies van de arts blijft ze de komende weken thuis. Dick Hubers geeft de komende tijd groep 8 les en 

Jacqueline neemt de IB’ er taken tijdelijk over. 

Marco heeft een racefietsongeluk gehad. Marco moet de komende tijd rust houden en kan dus niet aanwezig 

zijn op de Bijenschans. We wensen Marlies en Marco beterschap. 

 

Handbaltoernooi  

Handbalvereniging Nijenrodes heeft aangegeven dat het handbaltoernooi op 10 oktober vanwege corona 

helaas niet door kan gaan. Op een verantwoorde manier het toernooi te laten plaatsvinden is niet mogelijk. 

 

Poffertjes eten 
Dinsdagmorgen 29 september hebben we met de peuters en de groepen 1 tot en met 8 heerlijk poffertjes 

gegeten in de bekende poffertjeskraam in het park Boom en Bosch. Groep 7 heeft een attentie gemaakt voor 

de mensen van de poffertjeskraam, als bedankje voor deze jaarlijkse traktatie. 

 

Dudok de Wit wandeling  
De Dudok de Wit wandeltocht in oktober gaat niet door. De Dudok de Wit commissie denkt na over een 

andere invulling vanwege de terugloop van aanmeldingen van alle basisscholen voor deze wandeltocht in 

Breukelen. 

 

Oud papier 
Vanwege de coronamaatregelen wordt het oud papier op een andere wijze opgehaald. Hierbij een linkje naar 

de afvalwijzer, zodat u zelf kunt zien wanneer het oud papier wordt opgehaald in Breukelen. 

 

https://www.mijnafvalwijzer.nl/


 

 

Overlast muggen 

Rondom ons schoolgebouw vliegen veel muggen. We hebben in de lokalen horren geplaatst, zodat we de 

muggen zo veel mogelijk buiten houden en wel kunnen ventileren. We zijn samen met de gemeente op zoek 

gegaan naar de oorzaak, maar helaas nog niet gevonden. We hebben meerdere reacties ontvangen van 

ouders over de muggenoverlast. Wilt u bij de gemeente een melding doen van de muggenoverlast op onze 

school via de volgende link?  

Oproep lego 

Voor ons wetenschap- en techniek onderwijs hebben we gelukkig al veel materialen tot onze beschikking. 

We hebben nog wel een aanvulling nodig op ons lego. Heeft u misschien nog lego over waar wij op school 

gebruik van mogen maken? Dan kunt u mailen naar onze wetenschap- en techniekleerkracht, Cindy 

cpolman@vechtstreekenvenen.nl  
 

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. 

De Bijenschans op Facebook en Instagram    

  

Ingezonden: GMR-lid gezocht 

 

De GMR van Vechtstreek en Venen is op zoek naar een nieuw lid oudergeleding en die wil meedenken over 

het schoolbeleid van Vechtstreek en Venen 
 

In de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Vechtstreek en Venen is een vacature 

ontstaan. 
 

Ben jij bereid om: 

- tijd vrij te maken voor de 13 scholen binnen de stichting Vechtstreek en Venen  

- Input te leveren in het belang van onze kinderen en leerkrachten; 

- CA 6-8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij te wonen: 

  

En ben je in voor:  

- Een goede discussie ter verbetering van het school overstijgende beleid; 

- De functie van sparringpartner voor college van bestuur en raad van toezicht? 
 

Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR! 

Ervaring of zitting in een lokale school-MR is handig/nuttig, maar absoluut niet noodzakelijk.  
 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een reactie met een korte motivatie met daarin wie je bent en 

waarom je in de GMR wilt via gmr@vechtstreekenvenen.nl  

Een sollicitatiegesprek kan deel uitmaken van het proces, bij meerdere kandidaten kunnen er verkiezingen 

gehouden worden. 
 

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de GMR; Jos Eveleens via 

gmr@vechtstreekenvenen.nl  
 

Over de GMR:  

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1943/melding-openbare-ruimte/
mailto:cpolman@vechtstreekenvenen.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7378&cn=nl&ln=nl
https://nl-nl.facebook.com/bijenschans
https://www.instagram.com/debijenschans/


 

 

De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die "bovenschools" geregeld zijn of die van 

belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR 

adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of 

voor één van de geledingen (personeel of ouders). Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische 

zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad van een school en worden school overstijgende thema’s in 

de GMR met het college van bestuur besproken. Op de website van de scholen kun je zien wie de lokale 

MR-vertegenwoordigers zijn. 
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