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Belangrijke data
30 augustus eerste schooldag

6 september meester André jarig

7 september OR vergadering

9 en 14 september omgekeerde gesprekken

16 september oud papier

18 september juf Ankie jarig

20 september informatieavond

24 september Fotograaf

27 september t/m 14 oktober Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’

29 september juf Anouk jarig

5 oktober Dag van de leraar

9 oktober oud papier

6 t/m 8 oktober kamp groep 8

14 oktober afsluiting Kinderboekenweek

16 oktober juf Marleen jarig

18 t/m 22 oktober herfstvakantie

20 oktober meester Menno jarig

Nieuw schooljaar
Nog een paar dagen en dan zit de zomervakantie erop. De weken zijn voorbij gevlogen. In de laatste week
van de zomervakantie zijn de leerkrachten druk geweest met de voorbereidende activiteiten. Alles ziet er
weer piekfijn uit. We zijn er klaar voor om de kinderen aankomende maandag weer te mogen ontvangen.

We starten aankomende maandag (vanaf 8.15 uur) met een kopje koffie op het schoolplein. U bent van harte
welkom, maar we moeten helaas wel 1,5 meter afstand houden.

In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur met betrekking tot de corona richtlijnen na de zomervakantie.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief o.a. informatie over de omgekeerde gesprekken en de luizencontrole.

We wensen alle kinderen een gezellig en leerzaam schooljaar toe! Een fijn laatste vakantieweekend en tot
maandag!

Het team van de Bijenschans

De Bijenschans | tel. 0346 - 261 349 | info.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl
www.debijenschans.nl | Bruisend Bevlogen Betrokken
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Richtlijnen vanaf 30 augustus
Voor het goed opstarten na de zomervakantie moeten we helaas nog steeds rekening houden met de
richtlijnen van het rivm. De regels rondom corona die voor de zomervakantie gehanteerd werden zijn nog
steeds van kracht. De regels waren en zijn:

● ouders mogen in de school komen alleen op afspraak,
● tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden,
● we letten er op dat leerlingen vaak hun handen wassen,
● tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.

Ouders zijn op uitnodiging toegestaan in de school mits zij 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Omdat het lastig is als alle ouders tegelijk in de school zijn, maar omdat we ook snappen dat de eerste
schooldag belangrijk is, hanteren wij de volgende afspraken:

● Op de eerste schooldag mogen de ouders van groep 1 t/m 4 mee naar binnen. Wilt u hierbij letten op
de 1,5 metere afstand tot de volwassenen, wilt u elkaar de ruimte geven en indien nodig op elkaar
wachten? De kinderen van groep 5 t/m 8 worden op het schoolplein ontvangen door hun eigen
leerkracht en lopen om 8.30 uur met de leerkracht mee naar binnen.

● Vanaf dag 2 geldt: de ouders van groep 3 t/m 8 nemen afscheid van hun kind(eren) bij voorkeur bij
het hek en de kinderen lopen zelfstandig naar binnen. De ouders van groep 1/2 mogen even kort
mee naar binnen lopen of nemen afscheid bij het hek.
De inlooptijd is van 8.20 tot 8.30 uur. De kinderen van groep 1/2 gebruiken de ingang aan de kant
van het Kerkplein. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de ingang aan de kant van de
Marijkestraat/Bonifatiuslaan.

● De start- en eindtijd worden weer 8.30 uur (de deuren gaan om 8.20 uur open) en 14.15 uur.

De komende periode vragen we van u:
● dat u bij het wegbrengen en ophalen minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders houdt;
● dat u met maximaal één ouder of verzorger uw kind(eren) wegbrengt en op komt halen;
● dat als uw kind (bijvoorbeeld bovenbouw) gewend is om zelf naar school te gaan, dat u uw kind

zelfstandig naar school laat gaan;
● om uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de school te brengen en weer op te halen;
● dat iedereen na schooltijd direct naar huis of de BSO gaat.

Welkom
We heten James van harte welkom in groep 1/2A bij juf Ankie en juf Marleen. We heten Asheera, Heda en
Silina van harte welkom in groep 1/2B bij juf Marissa en juf Eline. We wensen jullie heel veel plezier op de
Bijenschans.

Geboren
Wij feliciteren de familie Van der Lingen met de geboorte van Bruce en Ian en James met de geboorte van
hun broertje.
Wij feliciteren de familie Smeier met de geboorte van Collin en Daeley met de geboorte van zijn broertje.

Klussen
In de vakantie zijn de nodige werkzaamheden verricht. De kindertoiletten zijn opgeknapt. Er zijn nieuwe
vloeren gestort en nieuwe toiletpotten geplaatst. Het eerste kleuterlokaal is in maart opgeknapt, maar nu is
het tweede kleuterlokaal ook opgeknapt. In het tweede kleuterlokaal zijn de wanden voorzien van een
nieuwe verflaag en zijn er nieuwe vensterbanken geplaatst. Er zijn ook nieuwe meubels besteld en vanaf
halverwege november kunnen we daar ook gebruik van maken.



Welkom
We zijn heel blij dat we de vacature in groep 8 na de zomervakantie, gezien de huidige krappe arbeidsmarkt,
kunnen invullen met een nieuwe collega. André Lammers gaat groep 8 op maandag en dinsdag lesgeven.
André stelt zich hieronder aan u voor. Op woensdag, donderdag en vrijdag is er niets gewijzigd en geeft
Paulien Troost groep 8 les.

Met veel plezier zal ik het volgend schooljaar met Paulien groep 8 gaan voorbereiden
op de laatste fase op de basisschool. Ik ben meester André en zal mij kort
voorstellen. Sinds 1994 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. In de loop der jaren
heb ik allerlei groepen gedraaid; ook in het speciaal basisonderwijs. Ik ben naast
leerkracht ook coach en interim-manager en de combinatie is mooi. De dagen die ik
beschikbaar heb naast de maandag en dinsdag in groep 8 vul ik op deze wijze.
Mijn kinderen zijn inmiddels 18 en 15, maar de jongste help ik nog veel met zijn
schoolwerk, want het voortgezet onderwijs is mij inmiddels zeer bekend. Dit neem ik
weer mee in mijn werk voor groep 8. Ik woon in Amersfoort, ben 49 jaar en heb er
veel zin in om groep 8 en ouders te ontmoeten en elkaar verder te leren kennen.

Nationaal programma onderwijs (NPO)
Vanuit de NPO gelden (extra gelden vanuit de overheid) kunnen we komend schooljaar extra ondersteuning
en begeleiding bieden aan de kinderen. Dick Hubers, Ankie Cerew en Jacqueline de Heer zullen
ondersteuning aan individuele kinderen en groepjes kinderen gaan geven.

Informatie nieuwe schooljaar/informatieavond groep 3, 7 en 8
De leerkracht(en) van uw kind stuurt u volgende week per mail een brief met informatie over het nieuwe
schooljaar. Voor de groepen 3, 7 en 8 is er ook een informatieavond. De informatieavond wordt gehouden op
maandagavond 20 september. Meer informatie volgt nog.

Omgekeerde gesprekken
De omgekeerde ouder- en kindgesprekken houden we dit jaar op donderdagmiddag 9 en dinsdagmiddag 14
september. Er is dan geen rapport, maar de nadruk ligt op een nadere kennismaking. We nodigen de
kinderen van groep 3 t/m 8 ook uit om bij de gesprekken aanwezig te zijn. We vinden het waardevol om de
kinderen te laten vertellen over het komende schooljaar en wat ze nodig hebben om er een goed schooljaar
van te maken. Het rooster volgt zo snel mogelijk.

Kanjertraining en Grip op de groep
In het kader van de Kanjertraining geven de leerkrachten, net als vorig jaar, de komende weken lessen
vanuit de methode ‘Grip op de groep’. Grip op de groep sluit aan bij de aanpak van de “Kanjertraining” die wij
schoolbreed inzetten.

Gymrooster 2021-2022
Vanaf 8 september gaan we met groep 3 t/m 8 weer gymmen in de gymzaal naast het zwembad het
Kikkerfort. Groep 5/6, 7 en 8 gymmen op woensdag en groep 3/4 op vrijdag. De tijden ontvangt u in de
infomail van de groep.

Contactgegevens
We hebben via het inschrijfformulier van uw kind de adres- en contactgegevens ontvangen en in ons
administratiesysteem gezet. Indien er wijzigingen zijn, door bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuw
telefoonnummer, wilt u ons dan per e-mail op de hoogte brengen (info@vooruadministratie.nl)?

mailto:info@vooruadministratie.nl


Luizencontrole
Aankomende woensdag is er nog geen luizencontrole op school. Wilt u uw kind(eren) in het weekend thuis
checken en zonodig actie ondernemen? We hopen dat we na de herfstvakantie de luizencontrole weer op
school kunnen laten plaatsvinden. We zijn nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Parkeren
Als u uw kind met de auto naar school brengt, dan vragen we u nadrukkelijk om de auto op het Kerkplein
(parkeerplaats bij de kerk), in het Domineeslaantje of in de Marijkestraat te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken. De politie heeft aangegeven dat ze hierop controleren en boetes worden
uitgeschreven bij de auto’s die verkeerd geparkeerd staan.
De bereikbaarheid van de bewoners en de hulpdiensten en 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.

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 hierbij 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.

Foto’s en video’s
Op onze school laten wij u met foto’s en filmpjes zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in filmpjes) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto’s en filmpjes. Wij plaatsen geen foto’s en filmpjes waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
U heeft in het verleden aangegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en
filmpjes voor schooldoeleinden. Mocht u dit willen wijzigen, wel of geen toestemming voor gebruik van foto’s
en video opnames, dan kan dat via het volgende emailadres: jdheer@vechtstreekenvenen.nl

De Bijenschans op Facebook en Instagram

Ingezonden: jeugdschaken in wijkcentrum Over-Noord

Schaken is leerzaam, leuk en heel spannend!
Maandagmiddag 13 september a.s. start weer de nieuwe workshop schaken voor de jeugd van de
basisscholen. Schaken is goed voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het verbetert de concentratie
en traint het geheugen waardoor de prestaties verbeteren op school. Voor nu en later is het goed dat uw kind
de basisbeginselen van het schaken al op jonge leeftijd leert. De workshop wordt gegeven van 16.00-17.00
uur op 5 opeenvolgende maandagen vanaf 13 september in wijkcentrum Over-Noord aan de Vrijheidslaan 4
te Breukelen. U kunt uw kind aanmelden door een mailtje te sturen naar wijkcentrum@over-noord.nl
De kosten voor de workshop is slechts acht euro voor de 5 lessen in totaal!
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