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Belangrijke data
11 september

juf Wanda (peutergroep) jarig

13 september

omgekeerde gesprekken

19 september

informatieavond groep 3, 7 & 8

20 september

Fotograaf

27 september t/m 14 oktober

Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’

28 september

Start verkoop kinderpostzegels

29 september

juf Elodie jarig

5 oktober

Dag van de leraar

7 oktober

schoolhandbal

14 oktober

afsluiting Kinderboekenweek

16 oktober

juf Marleen jarig

19 t/m 21 oktober

kamp groep 8

20 oktober

meester Menno jarig

22 t/m 30 oktober

herfstvakantie

Nieuw schooljaar
De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij en alle onderwijsactiviteiten zijn in volle
gang. In de klassen zijn we weer 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.

Schoolkalender
De schoolkalender is maandag 22 augustus uitgedeeld aan de kinderen. Hij is weer prachtig geworden! Dank
aan alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.

De Bijenschans | tel. 0346 - 261 349 | info.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl
www.debijenschans.nl | Bruisend Bevlogen Betrokken

Parro - toestemming
Een aantal van u heeft het ‘toestemmingsformulier’ in Parro nog niet ingevuld. Op dit formulier kunt u
aangeven of u akkoord bent met het plaatsen van foto’s van uw kind in Parro, de social media kanalen, de
website, de nieuwsbrief en de schoolgids/jaarkalender. De toestemming kunt u voor elk van deze categorieën
aangeven. Wanneer dit formulier niet is ingevuld zullen nergens foto’s van uw kind worden geplaatst en zult u
uw kind dus ook niet terug zien op bijvoorbeeld de foto’s in Parro. Het kan uiteraard uw keuze zijn om voor
geen van de categorieën toestemming te geven, we willen u dan toch vragen dit op het formulier kenbaar te
maken, zodat we dit zeker weten en het ook geen teleurstelling is als u uw kind niet terug ziet op de foto’s bij
de berichten.
U kunt dit 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(eren)
Mochten hier nog onduidelijkheden over zijn, dan horen we het graag!

Corona
Indien uw kind positief test (na eventuele klachten), kunt u de volgende website gebruiken om te bekijken
wanneer uw kind weer naar school mag komen.
https://mijnvraagovercorona.nl/nl/situatie/positieve-test-heb-je-klachten-die-bij-corona-passen
In de bijlage kunt u een brief over corona vinden vanuit ons bestuur.

Met sprongen vooruit
Naast onze rekenmethode ‘ Pluspunt’ maken we ook gebruik van de methode “Met sprongen vooruit’.
Klassikaal of in kleine groepjes worden interactieve spelletjes gedaan om het rekenen nog beter onder de knie
te krijgen. Tijdens het spel is er veel interactie en bewegen de kinderen vaak.

Nieuwe taal- en spellingmethode ‘Pit’
Vanaf dit schooljaar werken we in de groepen 4 t/m 7 met de nieuwe taal- en spellingmethode ‘Pit’. Het
Pit-principe staat voor: Planmatig, Interactief leren, gericht op Transfer.
Pit werkt planmatig: doelen bereiken via een stappenplan en er is een heldere opbouw in de leerlijnen.
Interactief leren met het Instructiemodel voor uitvoerend of strategisch handelen. De transfer: toepassing van
geleerde kennis en vaardigheden binnen en buiten de methode.
Daarnaast besteedt Pit expliciet aandacht aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden.
En tot slot: Pit staat ook voor Plezier in taal! Plezier en motivatie spelen een belangrijke rol bij het leren. Naast
gevarieerde werkvormen, aansprekende verhalen en instructiefilmpjes besteedt Pit elke week aandacht aan
bewegend en spelend leren.

Oproep
We zijn op zoek naar een ouder die een keer met auto en aanhangwagen afval naar het afvaldepot kan
brengen. Bent u in de gelegenheid om ons te helpen, dan horen we het graag via:
jdheer@vechtstreekenvenen.nl

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)?

Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 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 dinsdagmiddag 20 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 ‘betonlook’ achtergrond en de
groepsfoto wordt ook dit jaar vormgegeven in een gave box-foto. Hiernaast kunt u een
voorbeeld vinden van de ‘betonlook’ achtergrond en de box-foto.

Godsdienst
De komende periode werken we met en praten we over de volgende thema’s: ’liever een lied, zoektocht, jij of
ik? en doelgericht’.
Liever een lied (week 35 en 36)
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen.
Bijbelverhaal: Enkele psalmen (Psalmen).
Zoektocht (week 37 t/m 39)
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over
ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.
Bijbelverhaal: Abraham (Genesis 11 t/m 15).
Jij of ik? (Week 40 t/m 42)
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en
inschikken.
Bijbelverhaal: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25).
Doelgericht (week 44 t/m 46)
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten.
Bijbelverhaal: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33).

Pauzes en verjaardagen
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!

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren op school. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. De laatste tijd
zien we dat er steeds vaker ongezonde en heel grote traktaties mee worden gegeven. Het is de bedoeling dat
de traktaties klein en bij voorkeur gezond zijn.
Bij een verjaardag hoort vaak een feestje. Wij vinden het fijn als u uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje
buiten school uitdeelt. Het uitdelen in de klas kan naar zijn voor kinderen die niet worden uitgenodigd.

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.

Ingezonden: handbalvereniging Nijenrodes
HV Nijenrodes organiseert op vrijdagmiddag/avond 7 oktober 2022 het schoolhandbal.
Welke tijden – Welke groepen?
Van 14.30 tot 15.30 uur groep 1 en 2 “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
We zullen steeds starten met een korte demonstratie van het spel “SPEEDHANDBAL” en 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. Je kunt je opgeven bij je eigen leerkracht.

Ingezonden: jeugdschaken in wijkcentrum Over-Noord
Schaken is leerzaam, leuk en heel spannend!!
Maandagmiddag 12 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. 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
12 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 tien euro voor de 5 lessen in totaal!

Ingezonden: webinars gemeente Stichtse vecht

