
 

 
                                             Hallo  Nummer 9   
   
                            (schooljaar 2017-2018, 22 maart 2018 ) 
 

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

• Pareltjes in ons onderwijs 
• Groener schoolplein  
• The Leader in Me 
• Koningsspelen  
• Pasen  
• Nieuws van de MR 
• De agenda  
• Nieuws uit de omgeving 

 
Pareltjes in ons onderwijs 
 
In het kader van het belevend leren is groep 7A op bezoek geweest bij het Technovium in 
Nijmegen. De groep heeft daar veel mogen doen, ervaren, onderzoeken en ontdekken.  De 
kinderen hebben onder andere een computerspelletje ontworpen, geëxperimenteerd met 
water en vuur en een eigen filmpje gemaakt.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen van groep 7 hebben les van NXP gekregen. Roel en Milan uit groep 7b 
vertellen: “We hebben geleerd wat microchips zijn. Dit zijn hele kleine dingetjes waar 
heel veel informatie op gezet kan worden. Deze chips worden bijvoorbeeld gebruikt 
bij auto’s of in telefoons. We moesten ons ook aankleden met een steriel pak en een 
muts opdoen, zodat je voorkomt dat er een haar of zo bij het maken in de chip komt. 
We deden een wedstrijdje en alles moest ook in de goede volgorde aan gedaan 
worden. Het was erg leuk!” 



 
De groepen 6 hebben ook les gehad van NXP en geexperimenteerd met techniek en o.a. het 
techniekspel spectro gedaan. Hierbij konden ze zelf ontdekken hoe een lampje aan kon gaan 
of er geluid afgespeeld kon worden. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flore uit groep 7 las voor tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Nijmegen en deed 
dit met veel rust en een hele mooie intonatie. Goed gedaan Flore! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In het kader van het Rode draad project zijn de groepen 5 naar de bibliotheek 
geweest en hebben zij Janneke Schotveld mogen ontmoeten. Het was erg bijzonder; 
de kinderen waren heel betrokken, hebben vragen kunnen stellen en kunnen 
luisteren naar Janneke die voorlas uit eigen werk. 
 

 
 

    
 
 
Op vrijdag 16 maart was het landelijke pannenkoekendag 
en rook het in school heerlijk naar pannenkoeken, omdat 
hier door een aantal leerlingen van groep 6B druk 
gebakken en gegeten werd. Ook is er een groepje kinderen 
naar Het Hofke geweest om ook daar de bewoners te 
verwennen met zelfgemaakte pannenkoeken. Tijdens het 
eten heeft een aantal kinderen een verhaal voor gelezen 
en gezongen. Tot slot zijn er ook kinderen in het Kulturhus 
gaan bakken voor de mensen die daar te gast waren. Het 
was een geslaagde activiteit voor 
jong en oud! 
 

 



   
Mirte, Saar en Noor uit groep 2 (van 2/3) hebben een heel mooi, symmetrisch bouwwerk 
gemaakt waar ze erg trots op zijn. Ze dachten dat ze nu wel beroemd gingen worden als de 
foto in de Hallo zou komen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorige week was het de week van het geld en zijn hierover in groep 6 lessen gegeven door 
medewerkers van de bank. Ze hebben veel geleerd en dit ook laten zien tijdens een heel 
spannende geldquiz. 
 

 
 
 
Een groener schoolplein 
Buiten spelen is leuk en gezond, in 2018 gaan we voor een groener schoolplein! Een fraai 
ontwerp is inmiddels gemaakt voor zo’n gezonder en uitdagender speel-en leefplein. Nu de 
financiering nog… 

We zoeken  bedrijven of particulieren die een steentje willen bijdragen aan de realisatie. 
Bent u of kent u een bedrijf of persoon die interesse heeft om te sponsoren? Uiteraard staat 



hier tegenover dat de naam/logo van het bedrijf vermeld wordt op het plein zelf en in de 
communicatie over het plein.  

Er zijn verschillende sponsorpakketten, al 
vanaf €100 euro, maar vrij doneren kan 
natuurlijk ook! Alle beetjes helpen!  Dit kan 
ook anoniem door een  bedrag over te maken  
op NL86RABO0105125458 op naam van 
Stichting Primair Onderwijs Condor o.v.v. 
Groen schoolplein. Uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. 

Contact via directie@biezenkamp.nl of 024-
6841712 

Sponsorformulieren zijn verkrijgbaar bij de leerkrachten / conciërge en directie  

Ook zal er tijdens de koningsspelen een sponsorloop gehouden worden, waarbij de 
opbrengst ten goede komt aan ons groenere schoolplein. Informatie hierover volgt! 

 
The leader in me 
De afgelopen weken zijn de eerste 4 gewoonten van The Leader in Me in de groepen aan 
bod gekomen. Kinderen hebben veel geoefend met pro-actief zijn, het belangrijke zaken 
eerst doen, het maken van eigen doelen en denken in win-win. 
Op 6 april gaan we een boom planten die symbool staat voor The Leader in Me. Bij het 
planten van deze boom mag ieder kind hier letterlijk en figuurlijk een steentje aan bijdragen, 
door zelf een steen te kiezen en deze rondom de boom te leggen. Wanneer uw kind nog 
geen steen mee naar school genomen heeft, kan dit volgende week nog. Door het planten 
van deze boom, is voor iedereen duidelijk dat we samen voor de zeven gewoonten gaan en 
er zo samen voor zorgen dat we een fijne school voor iedereen zijn. 
  
Koningsspelen  
We zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen tijdens de koningsspelen op vrijdag 20 april. 
Opgeven kan op de formulieren die bij de klaslokalen hangen. We hopen op voldoende hulp 
zodat de koningsspelen een succes kunnen worden. 
 
Nieuws vanuit de paaswerkgroep  
 
30 Maart, op Goede Vrijdag, vieren we Pasen op school. 
We beginnen de ochtend met een gezamenlijk ontbijt. 
Net zoals vorig schooljaar maakt elk kind een ontbijt voor een klasgenoot. 
 
Op vrijdag 23 maart vullen de leerlingen een formulier in waarop ze kunnen aangeven wat 
ze lekker vinden voor het ontbijt. De keuzes zijn beperkt zodat iedereen ongeveer hetzelfde 
krijgt. Bij de groepen 1 en 2 is het fijn wanneer ouders het briefje samen met hun kind 
invullen tijdens de inlooptijd in de ochtend.  

 

mailto:directie@biezenkamp.nl


• In de vorm van lootjes trekken wordt bepaald voor wie het ontbijt bereid mag 
worden. (Dat blijft nog even geheim).  

• De formulieren gaan diezelfde dag mee naar huis. 
• Het is de bedoeling dat het ontbijt, gezellig aangekleed, wordt geserveerd op een 

bordje. 
• Het drinken wordt verzorgd door school. Alle kinderen brengen zelf bestek en een 

lege beker mee. 
 
De ochtend staat verder in het teken van het paasverhaal en paasactiviteiten. 
Op Goede Vrijdag is de school om 12.00 uur uit. 
 
Nieuws van de MR 
Op 27 februari j.l. is de MR bij elkaar gekomen voor een vergadering. We hebben gesproken 
over de volgende punten: 

• Stakingen van de leerkrachten. 
• We hebben ons eigen huishoudelijk regelement helemaal ‘up-to-date’ gemaakt.  
• We hebben de schoolgebonden onderdelen (o.a. schoolregels, pest-protocol) van het 

veiligheidsplan besproken en daarover ons akkoord gegeven. 
• We hebben uitleg gehad over de begroting en de jaargids. De volgende vergadering 

(10 april) bepalen we hierover ons standpunt.  
 

Agenda  
 
Datum Activiteit 
Woensdag 28 maart De leerlingenraad komt bijeen 
Vrijdag 30 maart Paasontbijt (zie info hierboven) 

De school is om 12.00 uur i.v.m. goede vrijdag en pasen 
Maandag 2 april Tweede paasdag, de school is deze dag gesloten 
Dinsdag 3 april Studiedag, de leerlingen zijn lesvrij 
Vrijdag 6 april Feestelijk moment planten bomen (start The leader in Me 

en een groener schoolplein) 
Dinsdag 10 april Vergadering MR 
Woensdag 11 april 8.30-10.30 uur. Inloopspreekuur Marianne van der Kruis 

(jeugdverpleegkundige GGD) 
Dinsdag 17 april, woensdag 18 
april en donderdag 19 april 

Eindtoets voor de groepen 8 (we nemen de CITO eindtoets 
af) 

Woensdag 18 april 19.30 uur: ouderavond voor de ouders van de groepen 7 
(thema Woldhuis) 

Vrijdag 20 april Koningsspelen (om 8.30 uur wordt uw zoon/dochter op de 
velden van BVC verwacht) 

Woensdag 25 april De leerlingenraad komt bijeen 
Vrijdag 27 april Koningsdag, de school is deze dag gesloten. 
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 
april 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 14 mei De school start weer op na de vakantie 
Dinsdag 15 mei, woensdag 16 mei Groepen 7 zijn op bezoek bij Woldhuis (natuur-



en donderdag 17 mei driedaagse) 
Vrijdag 18 mei Leerlingen van de groepen 7 zijn lesvrij 
Maandag 21 mei Tweede pinksterdag, de school is deze dag gesloten 
   
Nieuws uit de omgeving (Sjors Sportief, Palmzondag, Kindervakantieweek) 

  



 

 
 



 
Knutselen en meedoen met Palmzondag  
voor Beek, Ooij en Leuth 
 
Over een paar weken is het Pasen (1 april). Een week eerder is het Palmpasen. Dan vieren 
we dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed. Mensen zwaaiden naar hem met 
palmtakken en wilden dat hij hun koning zou worden. Een paar dagen later zou men hem 
gevangennemen en zou hij sterven op het kruis. Maar met Pasen is hij weer levend 
geworden. 
 
Voor kinderen is Palmpasen een speciale dag. Want je mag 
je eigen palmpaasstok maken. En met je palmpaasstok mag je 
meelopen in de tocht op Palmzondag en een speciaal lied zingen. 
 
Op zaterdag 24 maart 15.00-16.30 u gaan we op de pastorie in 
Ooij (Kerkdijk) zo’n palmpaasstok maken. We zullen dan ook 
dat speciale lied gaan leren.  
 
 
Aanmelden kan bij kapelaan Rudo Franken  
rfrankenpr@hotmail.com / 06- 46193591.  
Graag voor 20 maart. Ook hulpouders zijn van harte welkom. 
 
Op Palmzondag 25 maart zullen we dan met de palmpaasstok in de tocht meetrekken en dit 
palmpasenlied zingen. 
De vieringen zijn: 
in de kerk van Ooij om 9.30 u,  
in de (protestante) kerk in Beek om 11.00 u. 
 
Van harte welkom dus, 
Rudo Franken kapelaan 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Ook dit jaar organiseren wij weer activiteiten voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd in de laatste week van de zomervakantie. 
Om alle activiteiten te kunnen organiseren zoeken wij:   

• 1 bestuurslid 
• 2 werkgroepleden geel* 
• 1 persoon die het programmaboekje kan maken 

 



*De werkgroepleden maken zelf een programma en zorgen ervoor dat dit programma 
ook wordt georganiseerd. Uiteraard zal het bestuur de werkgroepleden ondersteunen 
en begeleiden. Wanneer er geen nieuwe werkgroepleden komen, kan het 
programma voor geel helaas niet doorgaan.  
De activiteiten zijn van maandag 13 tot en met woensdag 15 augustus. Zet deze 
data alvast in je agenda! Meer informatie over inschrijven en het definitieve 
programma volgt. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via de mail: bestuur@kva-beek.nl of je 
kunt met een van ons bellen! We kijken uit naar je reactie! 
Het bestuur van de KVA: 
Katja Coopmann – 06 21292248 
Mirjam Hermsen – 06-44830733 
Sandra van Megen – 06-12377162 
  
Hartelijke groet, 
  
Sandra van Megen 
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