Hallo Nummer 2
(schooljaar 2018-2019, 2 oktober 2018 )

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze Hallo o.a. :
 Kinderboekenweek
 De emotionele bankrekening
 Terugblik schoolreisjes
 Werken met de nieuwe chromebooks
 Schoolkoor en muzieklessen
 Ouderavond maandag 8 oktober
 Schoolfotograaf
 Terugblik studiedagen
 Fietsen stallen
 Gevonden en verloren
 Nieuws van de GGD
 De agenda

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek. Ook bij ons op de Biezenkamp.
Het thema is ‘Vriendschap, kom erbij!’.
De thematafels zijn inmiddels ingericht en u zult merken dat we de school nog meer gaan versieren.
Alle leerlingen gaan namelijk met elkaar een vriendschapslijn door ons gebouw maken. Iedere
leerling schrijft of tekent over vriendschap op een gekleurd papier, deze vormen samen een slinger
door de school.
Daarnaast zijn er gouden griffels en gouden penselen te verdienen met verhalen en tekeningen over
vriendschap.
Natuurlijk wordt er de komende dagen veel voorgelezen door leerkrachten maar ook door
leerlingen. Leerlingen van de bovenbouw zullen voorlezen aan leerlingen van de onderbouw.
We verheugen ons ook op twee mooie culturele voorstelling, één voor de onderbouw (op 5 oktober)
en één voor de bovenbouw (op 9 oktober).
Samen maken we er hopelijk feestelijke dagen van waarbij we samen gaan genieten van boeken en
vriendschappen.
De emotionele bankrekening
Tijdens de kinderboekenweek gaan we in de groepen aan de slag met de emotionele bankrekening.
Dit hoort bij The leader in me. Het klinkt wat zakelijk, maar is het zeker niet.
De emotionele bankrekening is een metafoor voor het volgende;
Ieder mens heeft een emotionele bankrekening bij een persoon waarmee je regelmatig in contact
staat. Net als bij een bankrekening kan het saldo hoog of laag zijn en zijn er stortingen en opnames.
Bij een emotionele bankrekening staan positieve zaken voor stortingen en minder positieve zaken en
negatieve zaken voor opnames. Een storting kan bijvoorbeeld een compliment zijn of het bieden van
hulp. Een opname kan bijvoorbeeld een ruzie zijn of gemene woorden. Opnames en stortingen horen
bij het leven maar moeten wel in harmonie zijn. Als er meer opnames worden gedaan dan stortingen
dan heeft dit een negatief saldo als resultaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij pestgedrag.

In iedere groep brengen we stortingen en opnames in beeld en hopen we op een positief saldo en
maken we een plan van aanpak hoe we het saldo nog hoger kunnen krijgen.
In de lagere groepen zal dit heel eenvoudig worden uitgelegd. In de hogere groepen zullen leerlingen
wellicht inzien dat hun emotionele bankrekening bij de ene klasgenoot al hoger is dan bij een ander
(van de één kan je meer hebben dan van een ander). En ook zullen sommige leerlingen ervaren dat
een goed bedoelde storting ervaren kan worden als een opname.
Ook binnen ons team gaan we aan de slag met onze eigen emotionele bankrekeningen.
Een mooi voorbeeld van een storting van ons als team is de verhuizing van groep 5A. Leerkracht
Lucienne, die samen met collega Anneke een lokaal op de eerste verdieping had, kreeg veel
lichamelijke klachten door het traplopen. Tijdens één van onze studiedagen hebben we een uur
vrijgemaakt om het lokaal van boven naar beneden te verhuizen. Veel handen maken zwaar werken
iets minder zwaar, en het is zeker ervaren als een storting. En dat is mooi, het saldo op de
emotionele bankrekening is hoger geworden en daardoor wegen eventuele toekomstige opnames
minder zwaar.
Terugblik schoolreisjes
We kijken terug op geslaagde schoolreisjes naar de Blije Dries, Burgers Zoo en Toverland.
Het is heel fijn dat iedereen weer veilig op school aan is gekomen. In Burgers Zoo was het even
schrikken door een valincident, maar gelukkig liep het toch goed af.
Het team van de Biezenkamp is blij met alle ouderhulp en natuurlijk met de oudervereniging die alles
heeft bekostigd en geholpen heeft bij de organisatie. Dank jullie wel, ouders en bestuur van de OV!
Werken met de nieuwe chromebooks
Na heel wat jaren gewerkt te hebben met (verouderde) computers zijn we blij met nieuwe
chromebooks. Het is een meerwaarde dat we nu met de hele groep tegelijk kunnen werken met
computerprogramma’s. Maar we blijven gelukkig ook schrijven en werken uit boeken.

(groep 4A aan het werk)
Schoolkoor en muzieklessen
Op 17 september jongstleden was het eindelijk zo ver... de eerste repetitie van het schoolkoor ‘de
Biezenklank’ 2018-2019. Jong en oud, ervaren en onervaren; het kwam allemaal samen. Geweldig
om te zien en horen hoe deze groep enthousiaste zangers en zangeressen zo goed samen kunnen
werken – en klinken natuurlijk!
De komende tijd gaan we hard werken aan het uitbreiden van ons repertoire en het instuderen van
kerstnummers. Ook dit jaar zullen we weer op verschillende plekken (binnen en buiten de school)
van ons laten horen.
Vindt uw zoon of dochter het ook leuk om mee te zingen met ons koor? Leuk! Wij repeteren op

maandagmiddag van 14:15-15:00 uur in de aula, kom gerust een keertje kijken. Het koor is in
principe voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 van de Biezenkamp die het leuk vinden om te zingen
(andere gevallen in overleg). Voor vragen of mededelingen kunt u ook altijd even mailen
naar biezenklank@harmonieknabeek.nl.

Met muzikale groet, Marieke van Ruitenbeek

Ook de muzieklessen op maandag zijn weer gestart. We zijn blij dat Marieke onze enthousiaste
muziekdocent is!
Ouderavond maandag 8 oktober
Maandag 8 oktober is er een ouderavond over sociale media en het brein. Berrie Gerrits zal deze
avond verzorgen. Vorig jaar was hij ook bij ons te gast en waren veel ouders enthousiast over het
thema en zijn manier van presenteren. Deze avond zal voortborduren op de vorige avond maar is
zeker geen herhaling. Ook zijn ouders die vorig jaar niet aanwezig zijn van harte welkom, het is dus
niet noodzakelijk dat u destijds aanwezig was. Hopelijk wordt het opnieuw een succes en zet hij ons
brein goed in beweging. De avond begint om 19.30 uur in de aula van onze school en zal rond 21.00
uur worden afgerond.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt vrijdag 2 november 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.

Terugblik studiedagen
We kijken terug op twee geslaagde studiedagen.
Vrijdag zijn we in de ochtend aan de slag gegaan met het uitwerken van concrete plannen voor een
aantal speerpunten dit schooljaar namelijk; Natuur/Techniek, The leader in me, Belevend leren,
Culturele vorming, Rapporten, Manier van werken in de groepen 1, 2 en 3 (vanuit basisontwikkeling).
’s Middags zijn we zelf praktisch aan de slag gegaan in het atelier van kunstenaar Dorien van de Tol.
Dorien zal ons het komende jaar helpen bij de ontwikkeling van het vakgebied culturele vorming. Als
u benieuwd bent naar de producten van deze middag dan kunt u deze vinden in de aula van de
school. De opdracht voor iedere groep was: ‘Maak van een doos een museum’.
Maandagochtend hebben we vervolgens o.a. besteed aan pedagogisch handelen en de leerlijn ‘Leren
leren’. Ook hebben we nagedacht over een ander leerlingenrapport. Na een wandeling naar de
Duivelsberg voor een lunch hebben we in de middag gewerkt aan ICT (werken met de nieuwe
chromebooks), The leader in Me en hebben we het lokaal van groep 5A verhuisd.
Hopelijk hebben de studiedagen voor u als gezin ook fijne dingen gebracht.

Fietsen stallen
Er worden veel fietsen gestald bij de ingang aan de Reigerstraat. Bij het halen en brengen is dat een
handige plek om de fietsen kortdurend te stallen. Maar het is niet de bedoeling dat daar veel en
langdurig fietsen worden gestald. Dit kan namelijk in de fietsenstalling achter het Kulturhus.
Bij de ingang van Kion, die vrij moet blijven bij eventuele calamiteiten, staan nu dagelijks fietsen
gestald die de doorgang belemmeren. Het zou heel fijn zijn als u hiermee rekening wilt houden.
Gevonden en verloren (groen stepje)
Regelmatig worden er allerlei kledingstukken en tassen verloren en gelukkig ook weer gevonden.
Deze worden namelijk bij ons op school bij de gevonden voorwerpen gelegd. Het verrast ons wel
eens hoeveel verloren zaken niet meer teruggezocht worden bij de gevonden voorwerpen. Loop
gerust binnen om te kijken tussen de gevonden voorwerpen of uw verloren voorwerp erbij ligt.
Helaas ligt er geen verloren stepje van Reza bij. Leerling Reza heeft op wieltjesdag (woensdag) haar
groene step meegenomen en deze is nu helaas kwijt. Als u weet waar het stepje is dan maakt u Reza
heel blij.
De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Vriendjes en vriendinnetjes!
Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook
goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om
te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen.

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend van
vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen. En weer andere
kinderen vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen je kind te steunen en
bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet dwingen.
De betekenis van vriendschap
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een duidelijke
voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de vriendschap is dat
het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor
kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat meer. Een vriend(in) is iemand die
je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt.
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en Opvoeden.
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-enopvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei,
ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en
gevoel van je kind.
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!!
Bellen of mailen voor een afspraak is fijn
Mijn spreekuur op school is op woensdag van 8.30u-9.30u, op 3 oktober en daarna op
7 november

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
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober

Dinsdag 9 oktober
Maandag 15 oktober tot en met

Activiteit
Start kinderboekenweek (thema vriendschap)
Culturele voorstelling groepen 1 t/m 4
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).
Culturele voorstelling groepen 5 t/m 8 (zie daarvoor ook de
brief van de kinderboekenweekcommissie in ouderportaal)
Herfstvakantie

vrijdag 19 oktober
Maandag 22 oktober
Dinsdag 30 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Zaterdag 17 november
Donderdag 22 november en dinsdag
27 november

(Vrijdag 12 oktober eindigt de school gewoon om 14.00 uur)
We verwelkomen elkaar weer na een week vakantie
20.00: vergadering oudervereniging en groepscontactouders
Ouderavond groepen 3
Schoolfotograaf
Optocht Sint Maarten
19.30: Vergadering MR
Sint en zijn Pieten komen aan in Nederland
Oudergesprekken groepen 1 t/m8

