Hallo Nummer 4
(schooljaar 2018-2019, 20 december 2018 )

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze Hallo o.a. :
• Kerst
• Pareltjes in ons onderwijs
• Kunstenaar in de klas
• Nieuws van de GGD
• Denktank
• De agenda
Kerst
Op het moment dat ik de kerstgedachte begin te schrijven zit ik in een donker kantoor.
Een stroomstoring maakt dat de Biezenkamp in het duister is gehuld. Bijzonder om te zien dat alles
nog even gewoon doorgaat; in lokalen zitten leerkrachten in de schemering te overleggen en er
wordt nog getracht een kopietje te maken voor de kerstviering. Sommige teamleden gaan op
onderzoek uit, de meterkast wordt gecheckt, er wordt geprobeerd de alarminstallatie, die juist extra
is gaan piepen, het zwijgen op te leggen. Totdat blijkt dat de stroomstoring niet enkel de Biezenkamp
betreft. We kunnen niets doen, alleen afwachten totdat elders het probleem wordt opgelost.
De kinderen van de buitenschoolse opvang spelen gewoon lekker door, ik hoor de stemmen vanaf
het schoolplein. Ook daar gaan enkelen op onderzoek uit en leren mij dat de noodverlichting gelukkig
aanblijft door een batterij.
Kaarslicht verlicht mijn kantoortje. Mooi! Het onthaast…. Er kan geen mail binnenkomen, geen
telefoon, weinig geloop door de donkere gang. Het voelt als ‘jammer’ als de lampen weer
aanknipperen en ik de kaars uitblaas. Het gewone leven gaat weer door.
Ik was dus net gestart met het schrijven van een soort van kerstgedachte. Ik wilde iets zeggen over
dieren in de kerststal (google eventueel de woorden os, ezel, schorriemorrie) omdat het goede doel
dit jaar het Wereld Natuur Fonds is. Maar ik laat me inspireren door het moment. Want die donkere
school brengt me namelijk op de volgende gedachtes;
Een wat sombere gedachte: “Wat zijn we toch kwetsbaar en afhankelijk van zaken zoals elektriciteit.”
Deze storing was maar van korte duur, maar wat als zoiets langer aanhoudt. Dat kan een zeer
ontwrichtend effect hebben op onze samenleving. En dus ook de samenleving in het klein, bij ons op
de Biezenkamp. En wat is dan lastig af te moeten wachten, vertrouwen hebben in een ander die de
oplossing zal brengen en dingen te laten zijn zoals ze zijn. Maar is dat eigenlijk niet de advent
gedachte: in vertrouwen, bij het licht van kleine kaarsen, wachten op verlossing, licht in de
duisternis?
Deze middag bracht me ook een meer vrolijke gedachte, een kerstgedachte; dat wat ontwrichtend
lijkt kan ook veel waardevols brengen.
Wat een bijzondere ervaring dat mijn kantoor zoveel anders oogt in dat kaarslicht en dat dit zoveel
verstilling met zich meebrengt. Een enkel kaarsje maakt dat ik toch mijn werk kan doen en zicht
houdt op de omgeving om me heen. Het geeft een ander beeld, een zachter en rustiger beeld van
mijn omgeving. Veel zaken worden even niet belicht en wat levert dat prachtige beelden op.
Het doet me denken aan al die keren dat ik ineens realiseer waar het echt om gaat op school. Die ene
leerling die blij of juist verdrietig zijn emoties laat zien. Het maakt dat de focus even weg gaat van al
dat andere en dat alleen dat ene kind belicht wordt. De focus op de eigenheid van ieder individu

binnen de werkelijkheid van het geheel van de Biezenkamp. Die ene leerling die laat zien dat hij/zij er
is en gezien wil worden.
Op het moment dat de TL-lampen weer aangaan voelt het direct al onrustiger, de plicht lijkt weer te
roepen. De verstilling verdwijnt, het beeld wordt weer scherp, ik zie weer een totaal. Ik sta op, loop
nogmaals naar de meterkast om te controleren of alles daar nog goed staat, teamleden lopen door
de gangen om weer verder te gaan met kopiëren, teksten typen, mailtjes beantwoorden, etc. Het
vele licht laat de verstilling verdwijnen.
En ik vraag me af of het mij deze kerst gaat lukken om de focus te houden op het kleine, het
onverwachte, een detail. Om de verstilling te zoeken in plaats van me te laten leiden door de vele
ver(p)lichtingen.
Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin deze feestdagen en in het nieuwe jaar vele
momenten van verlichting van datgene wat uw en jullie leven juist zo kostbaar maakt.
Goede dagen en graag tot maandag 7 januari!
Jolanda Kleinjan
Pareltjes in ons onderwijs

De complimentenboom van groep 4B

De twee groepen 4 spelen en werken met elkaar

Deze traktatie vonden wij het delen meer dan waard!

Ook dit jaar deden we weer mee met de schrijfmiddag van Amnesty International.

Feliz is onze nieuwe voorleeskampioen! In het nieuwe kalenderjaar zal ze onze kandidaat zijn voor de
regionale voorleeswedstrijd. Alvast heel veel succes en plezier!!!

Kunstenaar in de klas.
De afgelopen weken is flink gewerkt aan het project “Kunstenaar in de klas”. Die naam heeft niet
alleen betrekking op mij als de kunstenaar, maar dat eigenlijk iedereen in de klas kunstenaar mag
zijn, leerlingen én leerkrachten. In bijna alle klassen hebben we met elkaar verschillende
onderwerpen en technieken behandeld. Zo is er geschilderd met de kleuters, waar het toveren met
de drie basiskleuren tot vrolijke herfsttekeningen leidde. In klas 2/3 werden er verschillende
spannende schimmenspellen verzonnen. Met zaklampen, een doos en zwart papier ontstonden
mooie beelden met bijpassende verhalen van de kinderen, werkelijk een feest om naar te kijken.
Ook minder gangbare technieken kwamen aan bod. Er is met wol gevild, geboetseerd met klei en
probeerde de kinderen verschillende drukinkttechnieken uit. Een aantal kunstwerken worden tijdens
de kerstmarkt door de kinderen verkocht. Ook in het nieuwe jaar gaan we aan de slag en staat in elke
groep de “Kunstenaar in de klas” centraal.
Mvg Dorien van den Tol

Hieronder een impressie van de kunstwerken

En ook de leerkrachten kregen les van Dorien tijdens de studiedag.

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Het is inmiddels de dagen aftellen tot de kerstvakantie.
We gaan al weer toe naar een nieuw jaar.
Ik hoop dat het voor jullie een goed jaar is geweest, voor de een goed, voor de ander zo goed
mogelijk!
Soms heb ik er mijn steentje aan bij kunnen dragen door te luisteren, door samen te zoeken naar een
passend advies of oplossing.
En als het kon, als het mocht dit ook samen met school te doen.
Dank je wel voor het vertrouwen dat jullie me gegeven hebben  .
Ik wil jullie allen een mooi, gezellig kerstfeest toewensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!!

.

Misschien heb je meer vragen? 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 mail gerust voor een afspraak.
Mijn spreekuur is op woensdag 23 januari en op woensdag 6 februari van 8.30u-9.30u
( beneden in de kamer van de IB-er)

Met vriendelijke groet,

Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di,wo en donderdag

Denktank
De denktank kwam 26 november bij elkaar om na te denken over ouderbetrokkenheid en
contactmomenten tussen school en thuis. Allereerst dachten we na over alles waar we tevreden over
zijn, vervolgens over zaken waar we minder tevreden over zijn en tot slot alvast over mogelijke
oplossingen voor verbeteringen. In het nieuwe jaar komen we opnieuw bij elkaar om enkele
verbeterpunten te kiezen en om deze vervolgens te concretiseren in actiepunten. Binnenkort wordt
een nieuwe datum geprikt en wordt u weer uitgenodigd om mee te denken.

Agenda
Datum
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari
Dinsdag 15 januari
Dinsdag 5 februari

Activiteit
12.00 uur: De school is uit en de kerstvakantie begint.
We starten de school weer op.
19.30 uur: meedenkavond derde kleutergroep
19.30 uur: vergadering MR
Ouderavond groepen 1 en 2 met gastspreker Anne Reijrink
over welbevinden en betrokkenheid bij leerlingen

Op maandag 31 december 2018 verkoopt het Ruilhus weer heerlijke oliebollen en
appelbeignets.
Ook dit jaar worden deze weer verkocht vanuit de ijssalon van de m’ijsjes (rijksstraatweg
128b).
Daar kunt u ook uw bestelling ophalen tussen 10 en 15 uur.
Dit jaar kunt u er ook voor kiezen om de oliebollen te laten bezorgen (alleen Beek, Ubbergen,
Berg en Dal en Persingen).
De gehele opbrengst van deze actie komt ten goede aan het Ruilhus.
De kosten zijn €0,80 per stuk en 10 voor €7,50
Wilt u oliebollen en/of appelbeignets bestellen? Dat kan door onderstaande strook in te vullen
en in te leveren voor 28 december op Hildebrandstraat 14 in Beek of Wilgenlaan 15 in Beek.
U kunt uw bestelling ook per mail doorgeven op ruilhus@hotmail.com
Betaling alleen contant.

Naam……………………………………………………….
Adres………………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………….
Wil graag ………oliebollen
En……….appelbeignets bestellen
Ik kom mijn bestelling ophalen/ Wil het graag laten bezorgen

