
 

 
                                             Hallo  Nummer 9     
   
                            (schooljaar 2017-2018, 26 juni 2018) 
 

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

 Wat er speelt binnen de groepen (we staan vooral stil bij natuuronderwijs) 

 Nieuws van de MR 

 Nieuws van de GGD 

 De agenda 
 
Wat er speelt binnen de groepen: 

 Soms is het goed om zaken van een andere kant te bezien.  

 
NATUUR- en TECHNIEKONDERWIJS 

 De leerlingen van de groepen 6 onderzochten het slootwater achter de school. 

    

 
  



 De leerlingen van groep 8B bezochten Technovium in Nijmegen. 

  
 De groepen 4 onderzochten verschillende boomsoorten. 

  
 In verschillend groepen zagen leerlingen hoe de rups een pop werd en vervolgens een 

vlinder. 

 
  



 Ook in de onderbouw werd gezocht naar verschillende vormen bladeren en kriebelbeestjes; 

 
 De leerlingen van de groepen 3 maakten hun eigen hut in de schooltuin. 

 
 Groep 5B ging op excursie in de Millingerwaard en zocht en vond sporen van bevers. 

 
  



 Leerlingen van de groepen 6 oogsten aardappelen uit eigen moestuin! 

 
 De groepen 8 gingen op bezoek bij K3(zand en grondwinning) in Millingen. 

  
 De groepen 7 bezochten Het Woldhuis voor een natuurdriedaagse. 

  
  



EEN GROENER SCHOOLPLEIN 

 In de meivakantie is er hard gewerkt om het eerste deel van ons groener schoolplein 
te realiseren. Met de leerlingen werden de planten geplant. 
We zijn nog steeds op zoek naar sponsors om onze overige plannen uit te voeren! 
  

  
 Vrijdag 22 juni was er een prachtig benefietconcert op ons groenere schoolplein. Cultuur en 

natuur gingen hand in hand. 

  
 

    



REKENONDERWIJS 

 Leerlingen van de groepen  1 en 2 rekenen door te ervaren. 

  
Lengte meten 

 
Inhoud schatten, hoeveel tassen passen er in een doos? 

 
En hoe zorg je ervoor dat je droog naar de overkant komt? 
 



 
Hoeveel leerlingen passen er op de glijbaan? 
 
EN VERDER NOG 

 Heerlijk lunchen in de schooltuin. 

 
 Trots op onze leerlingen van groep 8, ze behaalden een jeugd-EHBO-diploma en gingen op 

kamp. 

  
 

Afscheid leerkracht Carrie Schulte 
Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van juf Carrie. 
Donderdag 5 juli is er van 14.45 uur tot 16.30 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen tijdens 
een inloop in haar lokaal. U bent van harte welkom! 
Vrijdag 6 juli is haar laatste lesdag. Wilt u uw zoon/dochter deze dag een bloem meegeven voor juf 
Carrie? 



 
Opbrengsten 

 De eindcito van de groepen 8 zijn ook dit jaar weer goed gemaakt. 
Gemiddeld haalden onze leerlingen een score van 538.1. Dit is boven het landelijk 
gemiddelde. 

 Ook over de opbrengsten van de acties voor een groener schoolplein mogen we tevreden 
zijn! De sponsorloop van de koningsspelen hebben bijna 2500 euro opgebracht, we kopen 
daar een schommel voor. En het benefietconcert bracht 500 euro op!  

 
Nieuws van de MR 

Op dinsdag 29 mei is de MR bij elkaar gekomen voor een vergadering. We hebben gesproken 
over de volgende punten: 
 

 Stand van zaken omtrent de nieuwe school die wellicht in het Kulturhus gaat komen. 

 De missie, visie en het huishoudelijke reglement. Deze stukken worden verwerkt in 

het activiteitenplan. Voor het opstellen van een activiteitenplan heeft de MR 17 april 

een cursus gehad.  

 Stand van zaken rondom de formatie.  

 De inzet van het geld dat beschikbaar komt vanwege verlaging van de werkdruk. 

 De termijn van Rian de Graaf (ouder van Coen en Roos) zit er eind van het school jaar 

op. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Er komt een plaats vrij voor een ouder in de MR. 

Mocht u belangstelling hebben of aanvullende informatie willen, laat het ons dan 

weten via mzr@biezenkamp.nl 

✓ Ben je geïnteresseerd in onderwijs en medezeggenschap? 

✓ Wil je meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op school? 

✓ Heb je een positief kritische instelling? 

✓ Wil je op constructieve wijze invloed uitoefenen op het schoolbeleid? 

✓ Kun je onafhankelijk advies geven op school- en stichtingsniveau? 

✓ Heb je een open en communicatieve houding en werk je graag samen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Hulp gevraagd 

 Graag willen we een groot houten bord plaatsen in onze schoolmoestuin met daarop de 
naam van de tuin. De leerlingen kunnen zelf dit bord beschilderen, maar we zoeken wel 
iemand die het bord kan maken. Heeft u interesse of vragen dan kunt u terecht bij Jolanda 
Kleinjan. 

 
Agenda  

Datum Activiteit 

Woensdag 27 juni De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 krijgen het rapport 
mee. 

Vrijdag 29 juni De onderwijsinspectie bezoekt de Biezenkamp voor een 
vierjaarlijks onderzoek. 

Maandag 2 juli Musical van groep 8A (overdag voor leerlingen, ’s avonds 
om 19.30 uur voor genodigden) 

Dinsdag 3  juli Musical van groep 8B (overdag voor leerlingen, ’s avonds 
om 20.00 uur  voor genodigden) 



Dinsdag 3 juli 12.00 uur: We zwaaien met de hele school de leerlingen van 
de groepen 8 uit. Alle ouders en overige belangstellenden 
zijn welkom! 

Dinsdag 3 juli 12.45 tot 13.45 uur: doorschuifuur. De leerlingen krijgen al 
een uurtje les in het lokaal en van de leerkracht van het 
nieuwe schooljaar. 

Donderdag 5 juli Vanaf 14.45 uur:  Inloop voor juf Carrie i.v.m. haar afscheid 
op de Biezenkamp. Alle belangstellenden zijn welkom in 
haar lokaal (op de eerste verdieping lokaal 4B). 
 

Vrijdag 6 juli 12.00: zomervakantie 2018 start! 

Maandag 20 augustus Schooljaar 2018-2019 begint. 

 
 

TOT SLOT 
 

 
 

Dank voor alle steun en begrip voor de landelijke actie voor beter onderwijs! 
Het was geweldig dat veel ouders meewerkten aan een lange slinger. 
 
Volgende week ontvangt u een laatste Hallo van dit schooljaar waarin we terugblikken op dit jaar. 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


