
 

 
                                             Hallo  Nummer 1    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 4 september 2017 ) 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Hallo o.a. : 

 Start schooljaar 2017-2018 

 Ouderavond donderdag  14 september 

 Schoolfotograaf 

 Jaarkalender 

 Inschrijfmiddag nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 

 Schoolreisje 

 Sportstimulering gemeente Berg en Dal 

 Nieuws van de GGD 

 De agenda (landschapsparade, kindertheatervoorstelling landschapsparade, 
kinderactiviteiten in de bieb voor kinderen, sportnieuws) 
 

 
Start schooljaar 2017-2018 
Maandag 28 augustus was het een vrolijk geheel op het schoolplein. 
Fijn dat we na een vakantie, zonder verdrietige berichten vanuit onze gezinnen, elkaar weer mochten 
ontmoeten. Inmiddels zijn de leerlingen, de ouders en de leerkrachten alweer een beetje gewend. De 
gouden weken, waarin de nadruk ligt op het creëren van een positief groepsklimaat, zijn in volle 
gang. We hopen op een goed schooljaar waarin wij, samen met u, mogen meewerken aan de 
ontwikkeling van uw kind. 
 
Ouderavond donderdag  14 september 
Donderdagavond 14 september is er een ouderavond voor alle ouders. 
Het programma bestaat uit een algemeen gedeelte waarin u informatie krijgt over de speerpunten 
van de school in het komende schooljaar en de medezeggenschapsraad en oudervereniging zullen 
zich kort voorstellen. 
Daarnaast is er uitleg in ieder groep, u kunt kennismaken met de leerkracht(en) en de andere ouders. 
Om ouders, die meerdere kinderen op de Biezenkamp hebben de gelegenheid te geven zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn bij de uitleg in de groepen, hebben we de avond in drie stukken gedeeld;  
19.00-19.45 uur Informatie in de groepen 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B 
19.45-20.15 uur Algemene informatie van de school in de aula 
20.15-21.00 uur Informatie in de groepen 1-2A, 1-2B, 2-3, 3, 4A, 4B, 8A 
Voor de ouders die toch nog overlappingen in het programma hebben, hebben we het volgende 
bedacht. De leerkrachten van de onderbouw en groep 8A zijn van 19.00 tot 19.45 uur aanwezig in 
het lokaal. U kunt dan even kennismaken en u krijgt de informatie op papier mee. De leerkrachten 
van de bovenbouwgroepen zijn van 20.15 tot 21.00 uur in de lokalen, ook hier ligt de informatie op 
papier voor u klaar. 
Van harte welkom allemaal! 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt woensdag 13 september op de Biezenkamp. Alle leerlingen worden 
individueel en met de groep op de foto gezet. Ook zullen er foto’s worden gemaakt van broertjes en 
zusjes die samen op de Biezenkamp zitten.  



 
Jaarkalender 
In de digitale boekenkast op het ouderportaal is de jaarkalender 2017-2018 te vinden. Op deze 
jaarkalender kunt u ook vergadermomenten van het team vinden. Deze informatie kan handig zijn als 
u bijvoorbeeld een oudergesprek wilt aanvragen. Het kan voorkomen dat er gedurende het 
schooljaar toch nog zaken wijzigen. We proberen de jaarkalender op ouderportaal actueel te 
houden. 
 
Inschrijfmiddag nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 
Dinsdagmiddag 26 september is er een inschrijfmoment voor nieuwe leerlingen.  Ouders zijn met 
hun kind van harte welkom vanaf 15.30 uur tot 16.30 uur om een kijkje te nemen in de school en 
eventueel hun kind in te schrijven. 
Ouders van kinderen die in schooljaar 2017-2018 vier jaar worden, worden vooral gevraagd om hun 
kind in te schrijven (uiteraard als u van plan was om te kiezen voor de Biezenkamp). We onderzoeken 
namelijk de mogelijkheid om halverwege het schooljaar een instroomgroep te starten en hebben 
hiervoor daadwerkelijke aanmeldingen nodig. 
Uiteraard zijn ouders die eerst een beeld willen krijgen van de Biezenkamp ook van harte welkom op 
deze middag. 
 
Schoolreisje donderdag 28 september 
Donderdag 28 september gaan alle groepen op schoolreisje. 
De groepen 1, 2 en 3 gaan met auto’s naar speeltuin de Blije Dries in Wijchen. 
De groepen 4, 5 en 6 gaan met de bus naar een nog te bepalen bestemming. 
De groepen 7 en 8 gaan met de bus naar het openluchtmuseum in Arnhem. 
Voor alle groepen zoeken we ouders die deze dag mee willen als begeleider. Voor de groepen 1, 2  en 
3 zoeken we ook ouders die willen zorgen voor vervoer. U kunt zich alvast opgeven bij de leerkracht 
van uw kind middels een mailtje. 
Binnenkort ontvangt u informatie over tijden en overige zaken. 
 
Sportstimulering gemeente Berg en Dal 
De gemeente Berg en Dal doet dit jaar aan sportstimulering middels het project ‘Sjors-sportief’. 
Informatie is te vinden op de site: http://www.sportstimuleringbergendal.nl/sjors-sportief/ 
Enkele scholen binnen de gemeente hebben meegedaan aan een tekenwedstrijd. Ook een groep van 
de Biezenkamp. Uit deze groep is een tekening ingezonden die meedoet aan de gemeentelijke 
tekenwedstrijd. De tekening van Lente is hiervoor gekozen.  
Er kan gestemd worden. We zouden het leuk vinden als u uw stem uitbrengt en natuurlijk hopen we 
dat uw stem voor Lente is. Hieronder leest u het bericht van de gemeente: 
 
“Tot en met zondagavond 10 september kan er gestemd gaan worden op de tekeningen die we van 
jullie  binnen hebben gekregen.  Het zijn ontzettend leuke en fleurige tekeningen geworden. 
Complimenten aan de leerlingen hiervoor! 
http://www.sportstimuleringbergendal.nl/sjors-sportief/ 
Klik op 'Sjors Fun' en ga dan naar de tekenwedstrijd. 

De winnaar wordt dinsdag 12 september bekend gemaakt en zal in oktober de eerste gids 
overhandigd krijgen met daarbij een kleine attentie.” 

  

http://www.sportstimuleringbergendal.nl/sjors-sportief/
http://www.sportstimuleringbergendal.nl/sjors-sportief/


Nieuws van de GGD 

 
 
De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
 
Weer naar school! Tips om te wennen! 
 
De vakantie zit erop. De kinderen gaan weer naar school. Het is vast een beetje wennen! 
Want tijdens de vakantie mag je kind vaak wat later naar bed, eten jullie niet stipt om 18.00 
uur, zijn er geen sportclubjes en zie je wel wat je gaat doen op een dag. Geen gehaast, geen 
gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie voor! 
 
Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme komt? Ik geef jullie graag wat tips: 

 Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd om uit te rusten na schooltijd en 
maak niet te veel speelafspraakjes. De eerste schooldagen kunnen best 
vermoeiend zijn. 

 Maak je niet te druk dat jullie niet meteen weer in het oude ritme zitten. Maar 
maak wel duidelijke afspraken over bijvoorbeeld bedtijd. Je kunt afspreken dat je 
kind niet gelijk hoeft te slapen om 19.30 uur, maar wel dat hij in zijn bed ligt (te 
lezen). Zo komt hij tot rust. Geleidelijk aan komt je kind dan weer in het juiste 
ritme. 

 Niet alleen je kinderen, maar ook jij moet weer wennen aan het ‘normale’ ritme. 
Geef ook jezelf tijd en rust om weer terug te komen in de regelmaat. 

 Heeft je kind een nieuwe juf of meester? Ga samen met je kind even 
kennismaken om het ijs te breken. 

 Meer tips vind je op de website van JMOuders. 

 Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk het filmpje ‘Naar de basisschool’ 
van GroterWorden.nl. 

 
 

 
 
  

•%09https:/www.jmouders.nl/vrije-tijd/uitstapjes-en-vakantie/vakantie/Checklist-start-nieuw-schooljaar
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/


Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid 
en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. 
Benieuwd? Meld je aan via onze website: 
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 
 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben 
er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld 
over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je 
kind. Ik ben  op school tijdens het spreekuur. 
Bellen of mailen voor een afspraak is fijn  
Mijn spreekuur start op woensdag 20 september van 8.30u-10.30u 

Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u)/06-10069335 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen di,woe en donderdag 
 
 
Agenda  

Datum Activiteit 

Woensdag 13 september De schoolfotograaf maakt foto’s van iedere leerling en 
groep. 

Donderdag 14 september Ouderavond met informatie over iedere groep en algemene 
informatie (zie uitleg hierboven) 

Vrijdag 15 september Programma rondom herdenking Market Garden voor de 
groepen 8. Om 13.00 uur is er een plechtigheid bij het 
monument. Ouders zijn hiervoor uitgenodigd. 

Zondag 17 september 19.45 uur: Herdenking Market Garden voor alle 
belangstellenden. 

Woensdag 20 september 8.30-10.30 uur. Inloopspreekuur Marianne van der Kruis 
(GGD, zie info hierboven) 

Dinsdag 26 september 15.30-16.30: inschrijfmiddag nieuwe leerlingen 

Donderdag 28 september Schoolreisje voor alle groepen (hulp ouders gewenst) 

Vrijdag 29 september en maandag 2 
oktober 

Studiedagen voor het team van de Biezenkamp. 
Alle leerlingen zijn lesvrij. 

Woensdag 4 oktober Start kinderboekenweek. 

Donderdag 5 oktober Dag van de leerkracht. 

Maandag 9 oktober 20.00 uur: Algemene ouderavond over sociaal media en de 
werking hiervan op het brein. Psycholoog Berrie Gerrits zal 
deze avond verzorgen. 

Woensdag 11 oktober 8.30-10.30 uur. Inloopspreekuur Marianne van der Kruis 
(GGD, zie info hierboven) 

Vrijdag 13 oktober 14.00 uur: de herfstvakantie begint. 

Maandag 16 oktober tot en met 
vrijdag 20 oktober  

Herfstvakantie 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/


 
 

Nieuws uit de omgeving  
 

 
 

   



 

 

 
 



 
 

 



Kinderactiviteiten in de bieb voor kinderen. 

13 sept:  Workshop 3D printen ( leeftijd 8+ en gratis) 

https://www.obgz.nl/agenda/workshop-3D-printen-13sep.html 

 

Workshop 3D printen 8+ - 

obgz.nl 

www.obgz.nl 

Onder begeleiding maak je een model met 

ontwerpprogramma Tinkercad en leer je 

hoe de 3D printer werkt. Tijdens de 

workshop is je print nog niet klaar, je kunt je 

... 

4 okt:      Creatief fotograferen met je mobiel (leeftijd 10-13 en                   deze kost €2,50) 

https://www.obgz.nl/agenda/creatief-fotograferen-4okt.html 

 

Creatief fotograferen met je 

mobiel 10-13 - obgz.nl 

www.obgz.nl 

Met je telefoon of tablet heb je altijd een 

camera bij de hand. Een tik op de knop en 

klaar! Maar wil je van je foto's iets 

bijzonders maken, dan heb je wat extra ... 

 

6 okt:       in de kinderboeken week komt Paul Groos naar de                       bieb met de 
voorstelling "eigenwijze sprookjes van                     Koning Kluns ( leeftijd 4+ en gratis) 

https://www.obgz.nl/agenda/eigenwijze-sprookjes-van-koning-kluns-6okt.html 

https://www.obgz.nl/agenda/workshop-3D-printen-13sep.html
https://www.obgz.nl/agenda/workshop-3D-printen-13sep.html
https://www.obgz.nl/agenda/workshop-3D-printen-13sep.html
http://www.obgz.nl/
https://www.obgz.nl/agenda/creatief-fotograferen-4okt.html
https://www.obgz.nl/agenda/creatief-fotograferen-4okt.html
https://www.obgz.nl/agenda/creatief-fotograferen-4okt.html
http://www.obgz.nl/
https://www.obgz.nl/agenda/eigenwijze-sprookjes-van-koning-kluns-6okt.html
https://www.obgz.nl/agenda/workshop-3D-printen-13sep.html
https://www.obgz.nl/agenda/creatief-fotograferen-4okt.html


 

Eigenwijze sprookjes van Koning 

Kluns 4+ - obgz.nl 

www.obgz.nl 
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