
 

 
                                             Hallo  Nummer 10     
   
                            (schooljaar 2017-2018, 6 juli 2018) 
 

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

 Afsluiting schooljaar 2017-2018 

 Afscheid en welkom 

 Nieuws van Kyra 

 Nieuws van de OV 

 De agenda 
 
Afsluiting schooljaar 2017-2018 
Afgelopen maandag en dinsdag was de afscheidsmusical van de groepen 8a en 8b.  
Prachtige avonden voor ons als team, maar zeker ook voor ouders. 
De musical ging over een chaotische camping waar weinig luxe en comfort te vinden is maar waar 
uiteindelijk gezelligheid, samenhorigheid en verbondenheid zorgen voor geweldige ervaringen. 
Bij deze musical staat een rugzak symbool voor levenslessen en herinneringen. 
De leerlingen zongen:  
“Deze avond vol herinneringen 
Neem ik in mijn rugzak mee.” 
 
Deze rugzak kan zeker ook schoolbreed symbool staan voor schooljaar 2017-2018. 
De rugzak van uw zoon/dochter is dit schooljaar gevuld met kennis, ervaringen, vaardigheden, fijne 
herinneringen en vast ook teleurstellingen. Allerlei zaken die maken dat uw kind zich heeft 
ontwikkeld, die mede maken dat uw zoon/dochter de persoon is die hij/zij nu is.  
Ook uw rugzak, als ouder, is dit schooljaar gevuld met ervaringen opgedaan op de Biezenkamp. We 
hopen natuurlijk dat prettige ervaringen hierbij de overhand hebben. 
 
De Biezenkamp heeft dit jaar ook weer extra vulling in de rugzak gekregen. Ook wij zijn gevormd 
door ervaringen met leerlingen en met ouders. 
Vorige week vrijdag brachten twee onderwijsinspecteurs een bezoek aan onze school. Zij hebben de 
Biezenkamp ervaren als een school waarbij duidelijk de leerling centraal staat. Ons team heeft dit als 
een mooi compliment ervaren en ook dit nemen we mee.  
 
En dan nu zomervakantie. De school sluit zes weken de deuren. Even uitrusten en bijkomen. Tijd om 
de rugzak te vullen met andere dingen die ook zo belangrijk zijn. De zaag scherpen. 
De balans opmaken, kijken naar alles wat al in de rugzak zit en bedenken wat nog nodig is voor de 
toekomst of het heden. Plannen maken, inspiratie zoeken en vinden, energie opdoen. 
 
Graag bedanken wij u voor de samenwerking en het vertrouwen het afgelopen schooljaar. Ook 
bedanken wij u voor de vele klussen die weer zijn gedaan op school door ouders! Want zonder al 
deze hulp zou het onderwijs op de Biezenkamp niet zijn zoals het nu is. 
Dus dank voor het meedenken, de gesprekken, het vervoer, het schoonmaken, het lezen, de hulp bij 
vieringen en activiteiten en noem maar op! 
 
Wij wensen u en uw gezin een heerlijke zomer en een rugzak die lekker aanvoelt! 
 



 
Afscheid en welkom 
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van alle leerlingen van de groepen 8. 
Met open armen worden ze straks ontvangen op één van de scholen voor voortgezet onderwijs. 
We wensen onze (oud)leerlingen heel veel succes en plezier! 
We nemen ook afscheid van een aantal leerlingen en hun ouders door verhuizing of keuze voor een 
andere school.  Ook deze leerlingen willen wij heel veel succes en plezier wensen op de nieuwe 
school. 
In het nieuwe schooljaar mogen we in een aantal groepen nieuwe leerlingen verwelkomen. We 
wensen hen een goede start en een fijne tijd bij ons op school. 
 
Ook namen we vandaag afscheid van juf Carrie. Na 36 jaar Biezenkamp heeft ze besloten te stoppen 
met werken. We maakten een erehaag op het schoolplein en leerlingen gaven haar een bloem. 
Het resultaat is een geweldige bloemenpracht. Dank jullie wel! 
 

  
 
Nieuws van Kyra 
Het is heel fijn dat ik jullie, namens Kyra en haar ouders, kan vertellen dat er positieve berichten zijn. 
Eind juni hoorden we namelijk dat de chemokuren hebben gezorgd dat de lymfoom zo goed als weg 
is. Het behandeltraject is pittig en zal ook nog even duren. Kyra en haar ouders zijn enorm blij dat er 
zo met hen wordt meegeleefd. Ze bedanken jullie voor alle kaarten, knutsels, cadeautjes, bezoekjes 
en andere blijken van medeleven. Dit heeft Kyra enorm goed gedaan en heeft haar door deze tijd 
heen geholpen.  
Ook van Kyra hebben we afscheid genomen afgelopen dinsdag. Wat was het fijn dat ze bij het 
uitzwaaien was en in de ochtend bij de eindmusical. Ook Kyra is klaar voor het voortgezet onderwijs. 
 



 
Uitzwaaien groepen 8 met alle leerlingen  
 
Nieuws van de OV 
Vanaf volgend schooljaar (augustus/september 2018) zoekt de Oudervereniging (O.V.) een nieuwe 
secretaris. In verband met verhuizing gaat de huidige secretaris Monique Huijbers stoppen. Het 
bestuur van de OV bestaat momenteel uit 4 mensen: Heleen Graat is voorzitter, Guido de Bever is 
penningmeester, Monique Huijbers is secretaris en Anke Biesenbach is algemeen bestuurslid. De OV 
komt 4 keer per jaar samen met de GKO’s, werkgroep voorzitters, de directeur Jolanda Kleinjan en 
geïnteresseerden (meestal zo’n 15 personen) om de activiteiten gedurende het jaar te organiseren. 
Denk daarbij aan het schoolreisje, de kerst- en paasvieringen, carnaval, en de Koningsspelen. Wat 
doe je als secretaris? De secretaris bereidt de vergadering voor met de voorzitter en de directeur. Hij 
of zij maakt de uitnodiging, agenda en notulen en zorgt dat iedereen juist wordt geïnformeerd. Een 
secuur klusje, maar geen rocket science, dus iedereen kan het! Uiteraard denk je ook mee over het 
beleid en de ideeën ten aanzien van de activiteiten, de financiën en organisatie. Dat gebeurt met 
name tijdens de bestuursvergaderingen die vooraf aan elke OV vergadering plaatsvindt bij iemand 
thuis, heel gezellig. Vind je het leuk om je actief in te zetten voor school, nieuwe mensen te leren 
kennen en heb je 8 avonden in het jaar over om dit te doen? Meld je dan bij voorzitter Heleen Graat 
heleen.graat@gmail.com of directeur Jolanda Kleinjan directie@biezenkamp.nl.  
 
Agenda  

Datum Activiteit 

Maandag 20 augustus Schooljaar 2018-2019 gaat van start. 
We verwelkomen elkaar op het schoolplein. De leerkracht 
van uw zoon/dochter staat daar klaar voor jullie. Samen 
zingen we het schoollied en lopen vervolgens de school 
binnen. 

Maandag 20 augustus tot en met 
vrijdag 24 augustus 

Luizencontrole in alle groepen. 

De eerste zes weken Tijd van de gouden weken waarin we activiteiten 
ondernemen voor een positieve groepsvorming. 
In deze periode zijn ook de kennismakingsgesprekken 
tussen ouders en leerkrachten. U kunt zich hiervoor 
opgeven middels een intekenlijst die bij het lokaal hangt. 
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Donderdag 6 september 19.30 uur: Ouderavond (deze bestaat uit een algemeen 
gedeelte in de aula en een deel in het lokaal van uw kind) 

Woensdag 12 september (onder 
voorbehoud) 

Schoolfotograaf  

Maandag 17 september De groepen 8 herdenken overdag Market Garden samen 
met een school uit Kranenburg. 
’s Avonds herdenking bij het oorlogsmonument in Beek voor 
alle leerlingen en ouders. 

Donderdag 27 september Schoolreisje 

Vrijdag 28 september en maandag 1 
oktober 

Studiedagen, alle leerlingen zijn lesvrij. 
 

Woensdag 3 oktober Start kinderboekenweek (thema vriendschap) 

Maandag 8 oktober 19.30 uur: Ouderavond met informatie over de werking van 
ons brein en het effect van sociaal media op dat brein. De 
avond wordt verzorgd door Berrie Gerrits (psycholoog). 

Maandag 15 oktober tot en met 
vrijdag 19 oktober 

Herfstvakantie 

 
 
 
Tot slot 
 
Na de zomervakantie starten we opnieuw met het aanbieden van de zeven gewoonten die horen bij 
The leader in me. Daarom vragen we aan alle leerlingen en leerkrachten om op de eerste dag van het 
schooljaar een vakantiefoto mee te nemen. Op deze foto moet de leerling te zien zijn tijdens een 
favoriet vakantiemoment. De foto wordt opgehangen in het lokaal of bij de één van de thematafels. 
We laten zo aan elkaar zien hoe wij onze zaag in de vakantie hebben gescherpt. 
 
Nogmaals een fijne vakantie en graag tot maandag 20 augustus! 
 
 

  
Modderdag 2018, leerlingen uit groep 7 begeleiden leerlingen uit groep 1, 2 en 3. (voelen met je 
voeten) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


