
 

 
                                             Hallo  Nummer 3    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 13 oktober 2017 ) 
 

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

 Sint Maartenoptocht  

 Oproep van de Sinterklaaswerkgroep 

 Nieuws van de MR 

 Oproep van een ouder 

 Ouderavond 9 oktober 

 Kinderwagens in de groepen 

 Pareltjes binnen ons onderwijs 

 Terugblik ouderavond 9 oktober 

 De agenda ‘ 

 Nieuws van de GGD 

 Nieuws uit de omgeving (concert Kalliopé, optocht Sint Maarten) 
 

Vrijdag 10 november Sint Maartenoptocht in Beek vanaf ’t Höfke 
Op 10 november vieren we Sint Maarten, een lichtfeest waarin gelijkheid, aandacht voor de ander en 
het delen van overvloed centraal staat. Als het donker wordt ontsteken de Beekse kinderen hun 
lichtjes om in een optocht door de straten te gaan.  

Op de Biezenkamp (groepen 1 t/m 4 met hulp van de contactouders) en op de kinderopvang van 
KION (KDV en Peutergroep; 3+ activiteit) is in de periode voorafgaand aan Sint Maarten aandacht 
voor het feest en de bijbehorende lampionnen. Kinderen van groep 5 en hoger nodigen we van harte 
uit hun eigen lampion te maken. Aan ouders wordt gevraagd voor de lampjes te zorgen (let op! In 
verband met de veiligheid zijn echte kaarsjes niet toegestaan).  

Natuurlijk ontsteken de kinderen hun lichtjes tijdens de Sint Maartenoptocht op 10 november! 
Tijdens de optocht loopt 'Sint Maarten op zijn paard' voorop. Onderweg is er muziek verzorgd door 
de KNA. Alle kinderen zijn welkom om mee te lopen met hun (zelfgemaakte) lampion. Omwonenden 
hebben de afgelopen jaren hun tuinen prachtig verlicht! Doet u dat dit jaar opnieuw? Het maakt de 
route nóg sfeervoller! De bewoners van Zahet en ’t Höfke versieren hun ramen ook als activiteit. Na 
de lichtjesoptocht door het dorp is er warme chocolademelk voor alle kinderen!  

Praktische informatie: de optocht start op dezelfde locatie als vorig jaar: op het veld voor ’t Höfke 
(parkeren graag rondom het eindpunt Basisschool de Biezenkamp, of beter nog: te voet/fiets). Om 
18:00 uur verzamelen!  

Route: Grasveld voor ’t Höfke, via Waterstraat, Oude Gracht, Sprongstraat, Colonel Eckmanstraat, 
Bongerdstraat, Waterstraat, Blekershof, Esdoornstraat, Lindestraat, Wilgenlaan, Kwartelstraat, 
Bongerdstraat, Koekoekstraat, Baron van Voorst tot Voorststraat, Buizerdstraat, Fazantstraat, 
Roerdompstraat, naar eindpunt Schoolplein Biezenkamp.  

 Tot 10 november! 

Leden van de werkgroep Sint Maarten 



Oproep van de Sinterklaaswerkgroep 
De werkgroep Sinterklaas is op zoek naar ouders die de groep willen versterken! 
Graag 3 mensen zodat we de taken beter kunnen verdelen.  
U moet denken aan taken als: samen overleggen, nadenken over de versieringen, de planning voor 5 
december… etc. 
Het is heel erg leuk om mee te denken en op 5 december mee te helpen. 
Vooral in oktober en begin november moet er veel gebeuren en komt de werkgroep geregeld bij 
elkaar. In de echte drukte rondom Sinterklaas is het vooral genieten. 
Dus meld je gezellig aan om er voor de kinderen een heel fijn feest van te maken. 
 
Graag een mailtje naar femke@biezenkamp.nl 
 
Groetjes Femke, José, Dorien, Petra, Patty en Brechtje  
 
Terugblik MR-vergadering 3 oktober 
De volgende onderwerpen zijn (onder andere) besproken: 

- Suzanne welkom als nieuw MR lid. Suzanne Kooij; moeder van Linde uit groep 3 en Maartje 
uit groep 4B.  

- De stand van zaken rondom The Leader in Me is besproken. Er zijn drie teambijeenkomsten 
geweest. In december volgt de 4e bijeenkomst. Er is een lighthouse groep (inspiratiegroep). 
Eerste bijeenkomst lighthouse groep was in september. 2e bijeenkomst volgt in november. 
Het plan is om vanaf januari The Leader in Me (7 weken plan) in te gaan zetten (plan 
invoering in de klassen). Momenteel is het team bezig met hoe ze hun eigen persoonlijk 
leiderschap kunnen inzetten bij de vertaling van de zeven gewoonten naar de praktijk van de 
groep.  

- We hebben het gehad over de studiedag van vrijdag 29 september. Wat heeft het team 
gedaan? In de ochtend EDI (expliciete directe instructie). Het team heeft gekeken hoe ze 
binnen een EDI-les kunnen omgaan met verschillen. En in de middag een fietstocht, om te 
kijken welke plekken in de omgeving van de school natuuronderwijs verzorgt kan worden. En 
zicht krijgen op de excursies die passend zijn binnen de leerlijn natuur van De Biezenkamp. 

- De studiedag van maandag 2 oktober stond in het teken van The leader in me. 
- Hoe gaat het tot nu toe met de 2/3 combinatie? Positieve geluiden van zowel ouders als 

leerkrachten. Extra handen in de groep van ambulante en LIO stagiaire.  
 

Oproep van een ouder 
Valerie Seters is drie weken geleden haar gym tas kwijt geraakt. 
Er is al in de klas gevraagd en overal gezocht maar de tas is nog niet gevonden. 
Het gaat om een zwarte Nike tas met apart schoenen vak. Haar nieuwe sportspullen zitten erin. In 
het handvat staat de naam: Dominique van Seters. 

 
 
 
Dit is een soortgelijke tas alleen heeft onze tas één rits aan de zijkant. 



 
Ouderavond 9 oktober 
De ouderavond van 9 oktober stond in het teken van ons brein en sociaal media. De informatie staat 
nu ook op het ouderportaal in de digitale boekenkast. 
 
Kinderwagens in de groepen 
Het is fijn dat kinderwagens zoveel mogelijk in de hal worden geparkeerd bij het wegbrengen van uw 
kind. Als ze mee gaan in het lokaal wordt het erg vol en soms wat onoverzichtelijk. We hopen op uw 
begrip hiervoor. 
 
Pareltjes op de Biezenkamp 
 

  
Tijdens de leesles werden leerlingen uit groep 6B geïnspireerd voor een creatieve les. Knuffels en 
ander speelgoed werden gepimpt. 

 
Schoolreisje 2017 



 
Groep 8A deed mee aan het culturele project ‘Raven in de Waard’. In maart mag deze groep daarom 
de zandafgraving in de Millingerwaard bezoeken. 
 

 
Een aantal van onze natuurouders was weer hard aan het werk. Gelukkig was er hulp. 

 
Belevend leren in groep 8! Breuken worden een stuk makkelijker door pizza’s te delen. 



  

Een culturele voorstelling voor de groepen 1, 2 en 3 rondom het thema van de Kinderboekenweek.  
 

 
De letter G staat centraal in de groepen 1 en 2. De G van SteGosaurus, sarcofaaG, Golfbal, Glijbaan 
en nog veel meer. 

 
Groep 1-2A maakte met kunstenares Dorien van den Tol een eigen prentenboek. 



 
In iedere groep was er een wedstrijd, leerlingen van de bovenbouw schreven een spannend verhaal en 
leerlingen van de onderbouw maakten een spannende tekening. Voor de winnaar was er dit jaar geen 
gouden griffel of penseel maar een gouden bril. 
 
Agenda  

Datum Activiteit 

Maandag 16 oktober tot en met 
vrijdag 20 oktober  

Herfstvakantie 

Woensdag 25 oktober Overleg van de leerlingenraad 

Donderdag 26 oktober Vergadering oudervereniging  

Vrijdag 27 oktober Culturele voorstelling voor de groepen 4 t/m 8 

Donderdag 2 november Ouderavond voor de ouders van leerlingen van de groepen 3 

Woensdag 8 november Spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

Vrijdag 10 november Optocht Sint Maarten 

Zaterdag 18 november Intocht Sinterklaas in Nederland 

Dinsdag 21 november Vergadering MR 

Woensdag 22 november Overleg van de leerlingenraad 

Donderdag 23 november en dinsdag 
28 november 

Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

 
 
Tot slot: 
De eerste periode van het schooljaar 2017-2018 sluiten we vandaag af. 
De gouden weken, waarin er veel nadruk ligt op groepsvorming, zijn afgerond met fijne schoolreisjes 
voor alle groepen.  De start is gemaakt en als team kijken we tevreden terug.  
De herfstvakantie begint vanmiddag, de weersvooruitzichten zijn zonnig.  
We hopen dat de najaarszon en de vrije dagen zorgen voor ontspanning, nieuwe energie en  fijne 
herfstactiviteiten.   
Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin een heerlijke vakantie! 
 

   



Nieuws van de GGD 
 
 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 

 
Bedplassen 

 

‘Onze zoon (6 jaar) plast nog regelmatig in zijn bed. Het lijkt ook wel of hij niet wakker 

wordt om naar de wc te gaan. Hij wil graag logeren bij vriendjes, maar durft dat nu niet. 

Hoe pakken we dit aan?’ 
  

Sommige kinderen van 5 jaar en ouder worden ’s nachts niet wakker van een volle blaas. 

Ongeveer 15 procent van de kinderen tussen de 5 en 6 jaar plast een of meerdere keren 

per week in bed. Als ze ouder worden, verdwijnt het bedplassen meestal vanzelf. 

 

Kinderen die ’s nachts in bed plassen schamen zich daar meestal voor. Ze durven niet bij 

een vriendje of vriendinnetje te logeren of op vakantie te gaan. Hoe ouder kinderen 

worden, hoe vervelender ze het bedplassen gaan vinden. Ook voor de ouders is het 

lastig. Je moet regelmatig ’s nachts je kind en het beddengoed verschonen en extra 

wassen. 

 

Wat kun je doen om bedplassen te verhelpen? 

 Wees altijd positief tegen je kind. Straf geven heeft geen zin. 

 Een luier is geen goed idee. Kinderen die oud genoeg zijn, kunnen meehelpen het 

bed te verschonen. En vergeet niet je kind te een complimentje te geven als het 

een nacht droog is gebleven.  

 Wees geduldig en zet je kind niet onder druk. Het is niet binnen een paar dagen 

over.  

 Voordat je zelf naar bed gaat, kun je je kind wakker maken om een plas te doen. 

Het is dan belangrijk dat je kind goed wakker is en beseft dat het plast.  

 Stickermethode: je kind mag elke keer als het droog is gebleven een sticker op de 

kalender plakken. Spreek af dat je kind bijvoorbeeld na een paar droge nachten 

een klein cadeautje krijgt.  

 

Meer informatie over bedplassen vind je op de website van het Kenniscentrum 

Bedplassen. 

 

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 mijn kind zit niet lekker in zijn vel,  niet willen eten of juist te veel 

eten, slapen, drukke gedrag  enz. 

Ik ben  op school tijdens het spreekuur, bellen of mailen voor een afspraak is fijn.  

Mijn spreekuur is op woensdag 8 november van 8.30u-10.30u ( in het gangetje beneden 

naast kamer IB-er) 

 
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 

http://www.bedplassen.nu/2,0,bedplassen,index,0
http://www.bedplassen.nu/2,0,bedplassen,index,0
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/


Nieuws uit de omgeving  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
   

 

 
 

 


