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Nieuw schooljaar
De zomervakantie is bijna voorbij. We hopen dat u en uw kind(eren) een fijne vakantie hebben gehad! Het
team is afgelopen week met veel plezier bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Maandag gaan om 8.20 uur de deuren weer open. Iedereen is 's ochtends uitgenodigd om een kopje
koffie/thee te komen drinken, in de klassen te kijken (tot 8.45 uur) en de vakantieverhalen uit te wisselen.
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

Corona-adviezen
Er zijn geen coronamaatregelen meer, maar er zijn wel adviezen om de verspreiding van het coronavirus te
beperken. De basisadviezen die nog gelden kunt u hieronder zien.

Welkom
We heten David en Luigina van harte welkom in groep 1/2B bij juf Marjet en juf Eline. We wensen jullie heel
veel plezier op de Bijenschans.

Welkom
We zijn heel blij dat we de vacature Intern Begeleider, gezien de huidige krappe arbeidsmarkt, kunnen
invullen met een nieuwe collega. Meike Kamphuis komt ons team versterken en werkt op dinsdag en
donderdag op onze school. Meike stelt zich hieronder aan u voor.
Ik ben Meike Kamphuis en vanaf dit schooljaar de nieuwe intern
begeleider van de Bijenschans. Hierbij stel ik mij graag even voor...
Ik woon met mijn gezin in Utrecht en heb 3 kinderen. Ik hou heel erg van
reizen, we hebben met en zonder kinderen al veel mooie reizen mogen
maken. Het liefst spreek ik af met vrienden en genieten we van lekker
eten, drinken en goede gesprekken. Daarnaast tennis ik al heel veel jaar.
Ik heb heel veel zin om te gaan werken op deze leuke plek en kijk er naar
uit jullie vanaf volgende week allemaal te gaan ontmoeten op school.
Groetjes Meike

Parro en privacy
Vanaf schooljaar 2021-2022 gebruiken we Parro als communicatiemiddel. Via Parro worden berichten
geplaatst, foto’s of video’s in een beveiligde omgeving getoond en worden de gesprekken gepland.
Om foto’s en video’s te mogen plaatsen op onze website, social media, kalender, schoolgids, in de
nieuwsbrief of in de Parro-app vragen wij u als ouder jaarlijks toestemming en vanaf dit schooljaar doen we
dat via de Parro-app. Heeft u er wel of geen bezwaar tegen dat uw kind zichtbaar is op een afbeelding, dan
kunt u dit aangeven en zullen wij daar rekening mee houden.
Dit kunt u t/m 26 augustus doen via de volgende stappen in Parro:
1. onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren;

2. tik op Privacy-voorkeuren;
3. geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

Informatie nieuwe schooljaar/informatieavond groep 3, 7 en 8
De leerkracht(en) van uw kind stuurt u in de week van 29 augustus per mail informatie over het nieuwe
schooljaar. Voor de groepen 3, 7 en 8 is er ook een informatieavond. De informatieavond wordt gehouden op
maandagavond 19 september. Meer informatie volgt nog.

Omgekeerde gesprekken
De omgekeerde ouder- en kindgesprekken houden we dit jaar op donderdagmiddag 8 en dinsdagmiddag 13
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 2022-2023
Vanaf 31 augustus gaan we met groep 3 t/m 8 weer gymmen in de gymzaal naast zwembad het Kikkerfort.
Groep 6/7 en groep 8 gymmen op woensdag en groep 3 en groep 4/5 op vrijdag. De tijden ontvangt u via de
leerkracht van uw kind.

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)?

Luizencontrole
In de week van 22 augustus zal er weer een luizencontrole plaatsvinden.

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 controleert regelmatig en er kunnen boetes uitgeschreven worden 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: Zwem mee! Fight Cancer!
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord zal 28 augustus 2022 voor de derde keer Swim to Fight Cancer in
onze gemeente plaatsvinden. Wisten jullie dat één op de drie mensen kanker krijgt. Heb jij ook iemand in je
omgeving die kanker heeft of heeft gehad? Dit is je kans om samen een vuist te maken tegen deze ziekte.
Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent in de Vecht (Breukelen) waarbij deelnemers zoveel
mogelijk donaties ophalen voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk
kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Zowel volwassenen als kinderen (vanaf 10 jaar of
in groep 7 komend schooljaar) kunnen zwemmen, respectievelijk 2 km en 500 meter.
De Kidsswim vindt zondag 28 augustus in de ochtend plaats. Kinderen die meezwemmen ontvangen na
afloop een medaille uitgereikt door Rick Brandsteder.
Zwem mee, alleen of met een team op zondag 28 augustus en help, zodat kanker in de
toekomst geen dodelijke ziekte meer is. Schrijf je voor 21 augustus in op
www.swimtofightcancer.nl/stichtsevecht

