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Het leerorkest gaat weer van start!
Op donderdag 7 oktober gaat het leerorkest weer van start. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen
van groep 5 t/m 8 tot april elke donderdagochtend instrumentenles. De kinderen gaan dit jaar aan de slag
met de viool, trombone, cello, bugel of slagwerk. De laatste les wordt gegeven eind maart en tegen die tijd
zal er ook weer een concert zijn. Groep 8 start op 14 oktober, omdat ze 6, 7 en 8 oktober op kamp zijn.

Kinderboekenweek 2021
Hoewel de Kinderboekenweek officieel pas op woensdag 6 oktober begint, zijn wij op de Bijenschans vorige
week maandag al gestart! Op deze manier kunnen we lekker lang genieten van alle leuke activiteiten rondom
lezen. Het thema is ‘Worden wat je wil’ en is bedoeld om allerlei beroepen onder de aandacht te brengen.
Uw kind mag bij de afsluiting van de Kinderboekenweek op donderdag 14 oktober verkleed als bakker,
timmerman, advocaat, juf, etc. op school komen.
Voorheen kwam boekhandel Van Kralingen een uurtje op school met een groot assortiment aan
kinderboeken die werden uitgestald in de Zoemzaal. Helaas is dat eveneens als vorig jaar door Covid nog
niet mogelijk. Toch kunt u door de aankoop van uw kinderboek De Bijenschans steunen zodat wij onze
schoolbibliotheek kunnen voorzien van nieuwe boeken. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is bij aankoop
vanaf 6 oktober van een kinderboek aan te geven dat uw kind op de Bijenschans zit. Zie hiervoor de
bijgevoegde brief van Van Kralingen.
We willen deze Kinderboekenweek afsluiten met een vossenjacht waarbij we uw hulp hard nodig hebben.
Lijkt het u leuk om dondermiddag 14 oktober als ‘vos’ aan het werk te gaan in het nieuwe wijkje naast de
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school? De bedoeling is om als werknemer van een bepaald beroep verkleed in de wijk te zijn. De kinderen
gaan in kleine groepjes op zoek naar de vos.
De vos heeft een vraag die de kinderen moeten beantwoorden en bij een goed antwoord krijgen ze een
envelop met een letter. Op school gaan de kinderen puzzelen naar het antwoord. Wij zijn vooral op zoek
naar vossen, maar als u liever een groepje begeleidt bent u ook van harte welkom.
Geef u alstublieft zo snel mogelijk op (vóór 6 oktober) zodat we kunnen kijken of en hoe een vossenjacht
haalbaar is. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar Caroline of Judith.

Stichtingsnieuws
We vallen als school onder Stichting Vechtstreek en Venen. Deze stichting brengt regelmatig een nieuwsbrief
uit. De eerste van dit schooljaar vindt u hier.

ANWB Streetwise komt 27 oktober op bezoek!
Woensdagochtend 27 oktober komt ANWB Streetwise bij ons op school. Streetwise is een praktisch, maar
ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto ́s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het
oefenen met oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje
en de autogordel te gebruiken.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen
leren onder andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen
waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet
gebruiken komen in deze les aan bod.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische
fietsvaardigheid. Ze fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van
alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch
rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen
naar de middelbare school.
De gymlessen van groep 5, 6 en 7 gaan op woensdag 27 oktober niet door, omdat de gymzaal wordt
gebruikt voor de Streetwiseles van groep 3/4.

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.
Indien u wel met de auto komt, dan vragen we u om te parkeren op het Kerkplein naast de kerk en niet naast
de woonhuizen en garageboxen dicht bij de school.

Poffertjes eten
Dinsdagmorgen 28 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 8 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 organiseert wel een
herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan Dudok de Wit, Kees de Tippelaar.

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, Tom van
Ommen tvommen@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

Nieuws uit groep 7
Jeen en Charlotte
Bewegend leren

We mochten taal buiten doen, het was een buitenles.
De juf had bordjes opgehangen,op een bordje stond bijvoorbeeld: schrijf de goede persoonsvorm op.
H et meisje werk/werkt/werken hard.
We hadden ook rekenen buitenles.
Dan moest je een kaartje pakken met bij de juf en dan stond er een getal met woorden en dat getal moest je dan in
cijfers schrijven. H et waren getallen tot en met miljoenen.
Dat was wel leuk.
Hoe loopt de dag bij groep 7
We beginnen eerst met godsdienst,
en dan gaan we rekenen ,vervolgens
gaan we fruit eten en drinken als we daar
mee klaar zijn gaan we naar een kwartier
naar buiten vanaf 10:15 tot 10:30.
vervolgens gaan we dan eerst taal doen
en daarna gaan we spelling doen en misschien nog een spelletje tussendoor,vervolgens gaan we lunchen
vanaf 12:00 tot 12:20 en daarna gaan we buiten spelen vanaf 12:20 tot 12:50. we doen eerst lezen en
daarna verschilt het altijd of schrijven, crea, geschiedenis, topografie,buitenles,weektaak,begrijpend lezen
,blits,blink en muziek. vervolgens gaan we om 14:15 al weer naar huis.
gemaakt door: Jesse en Massimo

bijgepraat groep 7
2021
onderwerpen: klas en dag
dag:
We beginnen met godsdienst. De juf vertelt een verhaal.
daarna gaan we rekenen. Daarna houden we pauze, eerst gaan we eten en drinken. Daarna gaan we naar
buiten. Deze pauze is om 10:20. Vaak doen we daarna taal en spelling. De juf geeft eerst instructie daarna
mogen we zelf aan de slag.
Leuke dingen Alysa en Manar 2021
- Dat de juf de zonnebloem timer aan zet.
- Dat de juf met een verfroller over ons rug heen gaat als massage.
- Dat de juf leuke grapjes maakt.
- De buitenlessen.
- Van wasknijper tot iets groots.
- Het filmpje over klei.
- De juf maakt van elke les een feestje.
- Dat je mag samenwerken met wie je wilt.
- Dat we leuke opdrachten moeten doen bijvoorbeeld: De creative kronkel.
- Dat de juf leuke liedjes opzet.
- Dat de juf een taakje heeft bedacht om voor de juf te zorgen.
- Dat er heel veel leuke dingen in de klas hangen.
- Dat we als eerst de 2 goude weken hadden.
- Dat bijna alles groen is ( want wij vinden dat ook een mooie kleur).
- De juf heeft een leuke uitstraling.
- Dat we genaaid kijken.
- Dat we elke vrijdag de regels van Floor kijken.
- De wc knopjes..
Groep 7 klas
De klas heeft mooie grappige spullen. De klasgenoten zijn ook heel grappig met grappige grapjes. En de
klas is ook mooi met allemaal groene dingen! Want de juf houdt van groen. de dingen in de klas zijn super
gezellig en mooi, soms deelt de juf lekkere snoepjes uit!
van Zoe en Misam. :D <3
kbw
de kinderboekenweek is een evenement
waar bij kinderen meer gaan lezen.
ieder jaar is er een ander thema
dit jaar is het thema: worden
wat je wil. daarbij leren kinderen
allerlei beroepen zoals: zwemmen
er zijn ook dan heel veel verschillende
boeken over paardrijden,zwemmen,
dansen en zingen persoonlijk
hou ik van die dingen . en je kan
leuke dingen doen met je meester/juf
en je kan het liedje van kinderen voor
kinderen uit je hoofd leren
kbw

Bijgepraat groep 7 2021

Onderwerp dag

We beginnen vaak met godsdienst, dan vertelt juf Judith een verhaal. Dan gaan we om 08:45 rekenen doen,
3 keer hetzelfde in drie dagen.
dan hebben we pauze. Dit bestaat uit eerst eten
en drinken. Dan gaan we naar buiten, slechts 10
min. Vaak gaan we dan taal of spelling doen, iets kleins dan nog, bijvoorbeeld weektaak of zoiets.
Dan lunchen, 30 min. buiten spelen. blink of zoiets en is de dag voorbij.
Alex en Joshua
Hard werken
einde
Mees
Poffertjes 2021 bijenschans Groep 7
1.
2.

ik vond het leuk. Vooral DE POFFERTJES ZE WAREN ZO LEKKER. Alleen…. het duurde zolang!!! voordat we
gingen.we dachten WAAROM! DIT .he was voor de rest wel leuk maar het was het waard toen gingen we.
E3n Spelletje spelen
toen gingen we eten. toen weer hetzelfde spel

kinderboekenweek
wij zijn kiki en yura .
en wij gaan het hebben over de kinderboekenweek .
en de kinderboekenweek is net gestart het gaat over beroepen kijk dit filmpjeKinderen voor Kinderen - Worden wat
je wil (Officiële Kinderboekenweek videoclip)
met kinderboeken week doe je gedichten schrijven. en reimen. je koopt boeken die in de boekhankel staan. mijn lievelings
boek is Tomas en rutger en paco en de machiese halsbant. en die van Kiki is ook Rutger en Tomas en Paco en de
machiece halsbant. en yura

●

Leuke dingen in de klas
● Leuke juf die leuke grapjes maakt
De juf doet gekke dingen zoals kinderen een rugmassage te geven met een verfroller
● Leuke lessen en ideen
● De juf deelt spekkies uit
● leuke creatieve kronkels
● De juf is lief en is grappig en vertelt leuke verhalen
● leuke klasgenootjes!
● leuke creatieve dingen
● Leuke gymlessen
● je mag zitten zoals je wilt zolang het maar niet te gek wordt
● Leukste juf van de school
● en Yura is nieuw in de klas
● leuk autootje/het groene monstertje

Karlijn en teun

Ingezonden: vacature GMR
Namens onze Stichting een brief met daarin de vacature voor een nieuw GMR lid.

Ingezonden: De Kinderboekenweek komt eraan!

De Kinderboekenweek is een feest op school en in de Boekhandel. Helaas kan ook dit jaar de verkoop van
boeken op school niet door gaan. Samen met Boekhandel van Kralingen in Breukelen hebben we wel een
leuke oplossing gevonden: Als u tijdens de Kinderboekenweek bij Boekhandel van Kralingen een boek koopt,
spaart u mee voor de schoolbibliotheek van de school!
Hoe werkt het?
- U koopt een kinderboek bij Boekhandel van Kralingen in Breukelen.
- Aan de kassa noemt u de naam van onze school.
- De Boekhandel houdt het bedrag bij dat per school is uitgegeven.
- Voor 10% van dit bedrag mag de school boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek.
Natuurlijk krijgt u bij aankoop van €12,50 aan Kinderboeken ook het Kinderboekenweekgeschenk cadeau
van de Boekhandel.
Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen.
Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.
Kinderen worden enthousiast gemaakt voor (nieuwe) boeken. Dus ga gezellig samen met uw kind naar
Boekhandel van Kralingen in Breukelen om een mooi boek uit te zoeken en ga lekker lezen!

