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18 september

juf Ankie jarig

20 september

informatieavond groep 3, 7 & 8

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

6 t/m 8 oktober

kamp groep 8

8 oktober

Speedhandbal

14 oktober

afsluiting Kinderboekenweek

16 oktober

juf Marleen jarig

18 t/m 22 oktober

herfstvakantie

20 oktober

meester Menno jarig

Nieuw schooljaar
De spits is eraf... De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij. We zijn in alle groepen
gestart met de gouden weken. De gouden weken zijn gericht op groepsvorming, de groep (nog) beter leren
kennen, bouwen aan een veilig en positief klassenklimaat. We zetten hiervoor allerlei Kanjerlessen in. Uw kind
kan er natuurlijk meer over vertellen.
We willen u vragen uw kinderen op tijd naar school te laten gaan. Om 8.20 uur gaan de deuren van de school
open en gaat de eerste bel. Bij de tweede bel om 8.30 uur verwachten we dat alle kinderen in de klas zitten en
kunnen starten met de les, zodat we onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten.
We richten ons dit jaar, met onze visie als leidraad, o.a. op de volgende bruisende, bevlogen en betrokken
onderwerpen:
● rekenen: alle leerkrachten volgen de scholing ‘Met sprongen vooruit’;
● Engels. we gaan vanaf dit schooljaar Engels geven in groep 1 t/m groep 8;
● talentontwikkeling: o.a. gericht op wetenschap- en techniekonderwijs, het leerorkest vanaf groep 5
(instrument leren bespelen onder schooltijd), onderzoekend en ontwerpend leren, werken in de
schooltuin, talentmomenten en koken in onze keuken.

Welkom
We heten Nathan en Veerle van harte welkom in groep 1/2a bij juf Ankie en juf Marleen. We wensen jullie heel
veel plezier op de Bijenschans.
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Corona
Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september jl. heeft het kabinet versoepelingen van de
coronamaatregelen aangekondigd, die deels ook betrekking hebben op de basisscholen. In de bijlage kunt u
een brief vinden van onze voorzitter van het college van het bestuur van onze stichting.

Engels
Vanaf dit schooljaar gaan we Engels geven in groep 1 t/m 8. We waren al gewend om Engels vanaf groep 5
aan te bieden, maar we breiden ons aanbod uit. Op De Bijenschans vinden wij het belangrijk dat de kinderen
al vroeg in aanraking komen met de Engels taal.
We maken voor alle groepen gebruik van de methode: ‘Take it easy’. Deze methode sluit ook goed aan op het
voortgezet onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde ‘native speaker’. Er is heel veel
interactie tussen de kinderen, de leerkracht en de native speaker. In de groepen 1 t/m 4 is dit spelenderwijs. Er
zijn bijvoorbeeld thematische filmpjes en prentenboeken. In groep 5 t/m 8 hebben de lessen een meer vaste
structuur en komt de schriftelijke/online verwerking erbij.

Nationaal programma onderwijs (NPO)
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben geschreven, heeft ook De Bijenschans extra gelden gekregen,
het zogenaamde nationaal programma onderwijs (NPO). We kunnen komend schooljaar extra materialen,
ondersteuning en begeleiding bieden aan de kinderen en we steken het budget in:
● oefensoftware gericht op technisch lezen;
● extra leerkrachten voor de begeleiding van individuele leerlingen en groepjes leerlingen op het gebied
van taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen;
● klassenverkleining: groep 5/6 is twee dagen gesplitst. Groep 3/4 is twee ochtenden gesplitst;
● opleiding voor de leerkrachten, alle leerkrachten volgen de scholing ‘Met sprongen vooruit’ (rekenen);
● aanschaf leskisten rekenen ‘Met sprongen vooruit’;
● aanschaf speciaal rekenmateriaal als aanvulling op onze rekenmethode Pluspunt;
● software voor de kleuters als aanvulling op de al aanwezige reken- en taalmaterialen.

Schoolfotograaf
De ouderraad en het schoolteam hebben een nieuwe fotograaf gekozen. Op vrijdag 24 september komt Tj-art
fotografie schoolfoto's maken. Er worden dan individuele foto's, broertjes- en zusjesfoto's en groepsfoto's
gemaakt. Broer(s) en zus(sen) die (nog) niet bij ons op school zitten kunnen vrijdagmiddag 24 september
vanaf 14.15 op de foto worden gezet. U heeft dan de mogelijkheid tot uiterlijk 15.30 uur om op eigen
gelegenheid aan te sluiten in de rij. Om drukte in school te voorkomen zal het wachten buiten op het
schoolplein plaatsvinden.
U kunt op de website www.tj-art.nl kijken om een indruk van de fotograaf te krijgen. We hebben gekozen voor
de Cuba achtergrond en de groepsfoto wordt dit jaar vormgegeven in een gave box-foto. Hieronder kunt u een
voorbeeld vinden van de Cuba achtergrond en de box-foto.

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)?

Godsdienst
De komende periode werken we met en praten we over de volgende thema’s:’’ wie ben ik? en ‘slim’.
Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens zitten.
Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).
Week 40 t/m 42/43 (4 oktober t/m 29 oktober): Slim
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand
als het om levensvragen gaat.
Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).

Pauzes
Wij vinden het eten van gezonde voeding belangrijk. We merken dat de kinderen bij de ochtendpauze en
lunchpauze regelmatig snoep of koek bij zich hebben. We vragen u om gezonde snacks mee te geven i.p.v.
snoep, chocolade en koek. 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!

Even voorstellen
Mirthe den Hartog en Lisa de Caes lopen komend schooljaar bij ons stage. Hieronder stellen ze zich aan u
voor.
Hoi allemaal,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Mirthe en ik zal dit
schooljaar elke donderdag stage lopen op de Bijenschans. Ik
zit nu in mijn tweede jaar van de studie pedagogiek, die ik aan
de Hogeschool van Amsterdam volg. Sommige van jullie
zouden mij nog kunnen herkennen van een stage die ik op de
Bijenschans heb mogen doen als onderwijsassistent in 2016.
Daarnaast woon ik in Breukelen dus jullie zouden mij ook
buiten school tegen kunnen komen.
Ik hoop jullie allemaal snel te mogen ontmoeten!
Mirthe den Hartog

Hoi allemaal,
Mijn naam is Lisa en dit schooljaar zal ik komen stagelopen bij jullie op de Bijenschans.
Ik ben een tweedejaars deeltijdstudent aan de Marnix Academie, 23 jaar en woonachtig
in Maarssen.
Naast mijn opleiding en stage hier op school werk ik drie dagen als onderwijsassistent
op een cluster 2 school in Utrecht. In mijn vrije tijd sport ik graag, fotografeer ik en
onderneem ik graag leuke dingen met familie en vrienden.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe stageperiode waarin ik zal starten in groep 1-2a bij
Marleen in de klas. Daarnaast kijk ik er naar uit jullie allemaal te leren kennen!
Lisa

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, 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.

De Bijenschans op Facebook en Instagram

Ingezonden: Handbalvereniging Nijenrodes viert dit jaar haar 50 jarig jubileum !!!!
En dat feest willen we graag met jullie delen. Want in ons 50 jarig bestaan
hebben wij maar liefst 43 keer een schoolhandbaltoernooi georganiseerd en
hebben daar ook mooie herinneringen aan! Dus de basisscholen van
Breukelen horen een beetje bij ons jubileum!
Daarom willen wij jullie op vrijdag 8 oktober heel graag uitnodigen om deel
te nemen aan een “SPEEDHANDBAL” toernooi in de Stinzenhal en op onze buitenvelden naast de sporthal.
Om het feest compleet te maken hebben we naast het spelen van deze wedstrijdjes leuke attractieve
materialen en activiteiten.
In een korte demonstratie van het spel “SPEEDHANDBAL” geven we een ‘speed’ uitleg van dit
handbalspelletje, wat gespeeld wordt in kleine teams. Je speelt op een klein veld met 4 spelers (inclusief de
keeper). Dus met een paar vriendjes/vriendinnetjes kun je al gauw meedoen. Uiteraard mag het worden
aangevuld met een aantal wisselspelers. De kinderen van groep 1 en 2 doen individueel mee, geen teams.
Laat bij de opgave even in grote lijnen weten hoe de samenstelling van het team is, zodat we niet groep 3
tegen groep 5 laten spelen.
SPELPLEZIER STAAT VOOROP!! Er zijn geen prijzen aan verbonden!! Wel een leuk aandenken!!
Welke tijden – Welke groepen?
Van 14.30 tot 15.30 uur groep 1 en 2 uit voor een “Kabouter handbal training”
Van 15.45 tot 17.15 uur de groepen 3 t/m 5
Om 17.30 tot 19.00 uur de groepen 6 t/m 8
Je kunt je opgeven bij je eigen leerkracht. Doe dit uiterlijk 22 september, dan hebben wij de tijd het programma
rond te maken en dat ontvangen jullie op tijd via school.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als jij ook kennis wilt maken met dit leuke – attractieve handbalspelletje!
O ja, wil je voor die tijd al kennismaken met het handbalspelletje? Kom gratis proeftrainen – kijk voor de juiste
tijden op onze website www.nijenrodes.nl – op dinsdagavond trainen vrijwel alle leeftijdscategorieën.
Met vriendelijke groeten,
HV Nijenrodes
Jubileum Commissie
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