Hallo Nummer 6
(schooljaar 2018-2019, 25 februari 2019 )

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief leest u over:
 Carnaval
 De vogelteldag
 De verkeerstelling
 De leerlingenraad
 Muziekonderwijs
 Voorleeskampioen
 De staking van 15 maart
 Samenwerking tussen groepen
 Een nieuwe kleutergroep
 Een groener schoolplein
 Nieuws van de MR
 De actuele agenda (met let op GEEN studiedag op 11 maart, Wel een studiedag op 3 april)
 Nieuws van de GGD
 Nieuws uit de omgeving
Carnaval
Vrijdag barst het carnaval weer los! We gaan samen weer zorgen voor een dag met aandacht voor
muziek, optredens, verkleden, elkaar bewonderen, jeugdprins en pages en natuurlijk de ”grote” prins
van Beek: Prins Mark Heerlijck door de Beugel.
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen moeten gewoon hun eigen fruit - en
lunch meenemen.
Daarnaast is er weer een optocht. De optocht vertrekt ongeveer om 13.10 uur. Woont u langs de
route? Dan zouden wij het leuk vinden als het versierd is. Wij nodigen iedereen tevens uit om
massaal langs de route te komen staan. Jullie zijn er toch ook bij? Hieronder de routebeschrijving van
de optocht:
Routebeschrijving optocht:
 Opstellen op de speelplaats
 Roerdompstraat
 Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat
 Rechtsaf Colonel Eckmanstsraat
 Bij paaltjes linksaf Bongerdstraat
 Op het kruispunt linksaf richting Koekoekstraat
 Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat
 Rechtsaf Buizerdstraat
 Linksaf Fazantstraat en dan via de Reigerstraat de speelplaats weer op
De vogelteldag
Vrijdag 25 januari hebben de klassen 4A en 4B meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling van
Vogelbescherming Nederland. Alweer voor het vierde jaar op rij werden alle vogels in en rondom de
schooltuin van De Biezenkamp geteld. De kinderen hadden de afgelopen weken de voederhuisjes in
de tuin al voorzien van zaad en vetbollen. Door elk van de 7 groepjes werden tientallen vogels gezien
en samen telden de leerlingen 302 vogels van in totaal 18 verschillende soorten! Uiteraard werden er

kauwtjes, merels, koolmezen en pimpelmezen gezien, maar de leerlingen ontdekten zelf ook een
roodborst en een winterkoning.
Daarnaast lieten een paar groenlingen zich mooi zien én er vloog een groep van minstens 9
koperwieken rond. Alle telgegevens worden doorgegeven aan Vogelbescherming, zodat ze mee
worden genomen in het landelijke onderzoek naar tuinvogels.
Alle leerlingen en hulpouders bedankt voor jullie inzet!

De verkeerstelling
Woensdag 20 februari hebben leerlingen en ouders het verkeer rondom de school geteld. Op dit
moment zijn we in gesprek met de gemeente omdat we de verkeerssituatie veiliger willen maken
voor fietsers en voetgangers. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over en zullen we de
resultaten van de tellingen met u delen. Voor nu alvast wat foto’s van de briefing in de ochtend en de
telling.

De leerlingenraad
De leerlingenraad vergadert ongeveer iedere maand. Op dit moment is de raad druk met drie
speerpunten namelijk; het voorkomen van pesten, het leuker maken van leren en het schoolplein.
Daarnaast houden ze zich ook nog bezig met de verkeersituatie rondom de school, luizentassen en
kijken we terug op een geslaagd kerstfeest.
Hieronder een beeld van een vergadering (in kleine groepjes).

Muziekonderwijs
Start muziekproject 'Akkoord'
Op vrijdag 11 januari was de aftrap van het muziekproject 'Akkoord' in de groepen 4. Tijdens deze les
kwamen Jos, Carolien, Willem, Gerard en Marieke (muzikanten van Harmonie KNA) vertellen over
het maken van muziek en lieten zij natuurlijk ook wat horen.
Tijdens de les kregen alle kinderen hun eigen muziekboekje en een eigen blokfluit en werd er aan de
slag gegaan met de nodige muziektheorie. De volgende vrijdagen hadden de leerlingen in groepjes
van 4 of 5 les op hun blokfluit, door vrijwilligers van Harmonie KNA. Tussen de lessen door mochten
de leerlingen hun boekjes en fluiten natuurlijk mee naar huis nemen, om op te oefenen. Vrijdag 22
februari gaven de leerlingen een prachtig blokfluitconcert aan hun ouders, broertjes/zusjes, opa's en
oma’s. Geweldig wat ze in korte tijd geleerd hebben!

Open podium groep 4B.
Het was leuk en de ouders waren er bij. Het was gezellig. Het was spannend. Er waren violen bij en
ook piano. Groep 4A was er bij. We deden dansjes. We zongen liedjes. Deze tekst is geschreven door
Linde en Isabella.

Ook bij schoolkoor de Biezenklank?
Iedere maandag tussen 14:15 en 15:00 uur klinken er door de school prachtige en energieke klanken!
Dan repeteert namelijk het schoolkoor 'de Biezenklank' in de aula van de school. Bij het koor zitten
25 enthousiaste kinderen uit de klassen 5 t/m 8. Soms hebben zij ook optredens in en buiten de
school.
Omdat de tweede helft van het schooljaar ingaat is het weer mogelijk voor nieuwe kinderen om in te
stromen in het schoolkoor. Als zij dat leuk vinden dat kunnen ze dat even laten weten aan Marieke
op maandag en dan mogen ze eens komen kijken tijdens de repetitie. Als zij zich vervolgens aan
willen sluiten bij het koor dan kunnen ze een mailtje sturen naar biezenklank@harmonieknabeek.nl.
Er zijn geen kosten aan het koor verbonden, wel wordt verwacht dat je er iedere week bent.
Weten waarom het zo leuk is om te zingen in een schoolkoor? Een aantal koorleden schreven dat
pasgeleden nog heel treffend op! Kijk maar eens.
Groetjes, Marieke

Voorleeskampioen
Filiz uit groep 8B is niet alleen voorleeskampioen van de Biezenkamp maar nu ook van de regio!
Proficiat en heel veel succes zaterdag 23 maart bij de provinciale verkiezingen.

De staking van 15 maart
Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking uitgeroepen voor alle vormen van onderwijs in
Nederland. Omdat het grootste deel van de leerkrachten van de Biezenkamp deze dag gaan staken
zal de school dicht zijn.
Samenwerking tussen groepen
Regelmatig wordt er samengewerkt met andere groepen. Zo worden leerlingen van de bovenbouw
ingezet bij het leesonderwijs, maar ook bij het spelen van gezelschapsspelen.

Een nieuwe kleutergroep
Maandag 11 maart start een derde kleutergroep op de Biezenkamp. Dit is een homogene groep 2.
Tijdens een denkavond met ouders hebben we de voor-en nadelen van verschillende
groepssamenstellingen besproken. Uiteindelijk is besloten om de groep 2-leerlingen uit de groepen
1-2A en 1-2B in deze derde kleutergroep samen voor te bereiden op groep 3. De leerlingen die dit
schooljaar nog 4 jaar worden, zullen instromen in de groepen 1A en 1B.
Door de komst van deze groep hebben we moeten schuiven met lokalen. Groep 3 verhuist naar een
lokaal op de eerste verdieping en maakt hierdoor ruimte voor de nieuwe groep 2.
Een groener schoolplein
We zijn blij dat de subsidieaanvraag bij de provincie voor een groener schoolplein is goedgekeurd.
We kunnen hierdoor aan de slag met de uitwerking van ons bestaande plan. Er is een groepje ouders
die met ons meedenkt, heeft u ook interesse laat het weten aan Jolanda Kleinjan
(directie@biezenkamp.nl).
Nieuws van de MR
MR vergadering 13 november 2018
Deze vergadering hebben we veel aandacht besteed aan de werkdruk op school. Er zijn meerdere
langdurig zieken onder de leerkrachten als gevolg van de hoge werkdruk. Hier wordt op diverse
manieren aandacht aan besteed, zoals individuele trajecten, preventieve aanpak voor het hele team,
personeelsbeleid en in het jaarplan is opgenomen dat er geen nieuwe onderwerpen bij komen maar
huidige onderwerpen geïntensiveerd worden. Ook is besproken dat er een nieuw
leerlingvolgsysteem komt voor de groepen 1 en 2.
We zijn nog altijd op zoek naar een nieuw ouderlid voor de MR? Heb je onze poster al zien hangen op
school? Lijkt het je leuk om mee te denken met de school en zo je steentje bij te dragen? Spreek ons
gerust aan of mail naar mzr@biezenkamp.nl.
MR vergadering 15 januari 2019
Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over het vervolg op de hoge werkdruk. Er is een
werkgroep van leerkrachten gevormd. Zij hebben een aantal opties voor een teamtraject bekeken en
hun voorkeur daarover uitgesproken. Hier horen we binnenkort meer van.
Verder hebben we het gehad over de gewijzigde plannen voor de nieuwe school, de extra
kleutergroep die na de carnavalsvakantie gaat starten en stand van zaken omtrent The Leader In Me.
Daarnaast is er 1 ouder die interesse heeft getoond voor de MR. We hebben deze ouder uitgenodigd
voor de volgende vergadering. Wordt vervolgd.
Agenda
Datum
Dinsdag 26 februari
Dinsdag 26 februari
Vrijdag 1 maart

Maandag 4 maart tot en met vrijdag
8 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart

Activiteit
14.00 tot 15.30 uur: Afscheid juf Simone
19.30 uur: vergadering medezeggenschapsraad
Carnaval op de Biezenkamp.
De leerlingen mogen verkleed komen.
De school is om 14.00 uur uit en de carnavalsvakantie start
Carnavalsvakantie
De school begint weer. Deze dag is er GEEN studiedag.
20.00 uur: vergadering oudervereniging
13.00 uur: vergadering leerlingenraad
De leerlingen krijgen het rapport mee
Staking in onderwijsland.

Donderdag 21 maart en dinsdag 26
maart
Zaterdag 30 maart
Woensdag 3 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 6 mei

De Biezenkamp is deze dag gesloten. Een brief hierover
volgt.
Rapportgesprekken. U kunt zich hiervoor inschrijven via
ouderportaal.
Start zomertijd.
Studiedag. De leerlingen zijn deze dag lesvrij
19.30 uur: vergadering medezeggenschapsraad
13.00 uur: vergadering leerlingenraad
Woldhuis sponsorloop door de groepen 7
Koningsspelen
Eindcito voor de leerlingen van de groepen 8
De school is gewoon om 14 uur uit en een vakantie van
ruim twee weken start.
Goede vrijdag, de eerste dag van de meivakantie
De school start weer.

Carnaval
Op school zijn veel groepen al in een feestelijke stemming. Het mooie weer werkt hier zeker aan
mee, maar ook de liedjes en de vrolijke carnavalswerkstukken. Ook tijdens de muzieklessen is er
aandacht voor Carnaval. Marieke van Ruitenbeek ging in de onderbouw aan de slag met het klassieke
muziekstuk ‘Carnaval der Dieren’. Hieronder leest u hierover.
Graag wensen we u en uw gezin een fijn en vrolijk carnaval en een ontspannen vrije week.
Alaaf

Het Carnaval der Dieren
Op maandag 28 januari hadden we het in de muziekles van groep 1/2/3 over het Carnaval der Dieren
van 'meneer Camille Saint-Saëns'. Een muzikale meneer die leefde ver voordat de juffen geboren
werden en die heel goed muziek kon schrijven. Heel veel mensen keken naar hem op, maar stiekem
hield hij ook wel van een grapje. Hij schreef namelijk een muziekstuk, met daarin allemaal kleine
muziekstukjes over dieren. Bijna niemand mocht het stuk horen in die tijd... maar wij gingen het
vandaag toch echt luisteren in de muziekles.
Er waren 6 dieren die in deze les centraal stonden: de olifant, de fossielen, de zwaan, de kangoeroe,
het aquarium en de koekkoek. Steeds besproken we een dier, dat we in de hoepel legden. Samen
met de klas overlegden we, wat we verwachtten te gaan horen in de muziek over dit dier. Bij de

olifant dachten we aan lage langzame noten en we 'liepen' met onze hadden op onze knieën op de
muziek. Bij de kangoeroe mochten we onze schouder heffen bij het horen van de 'springende noten',
dat lukte heel goed! Bij het nummer over de zwaan oefenden we het luisteren met de ogen dicht en
het lukte veel kinderen zelfs om de zwaan voor zich te zien terwijl ze luisterden. Samen beeldden we
visjes uit terwijl we luisterden naar het aquarium, dat vonden we heel magisch klinken. Bij het
nummer fossielen wisten we precies wanneer de xylofoon speelden (dan wezen we naar een
klankstaaf in het midden) en we bespraken ook waarom Camille had gekozen voor deze harde klank
bij dit nummer. Tot slot deden we een spel op het nummer van de koekkoek. Wanneer we de
koekkoek hoorden staken we onze handen in de lucht en zongen we 'koekkoek!' Dat zorgde voor een
hoop lol en ik vrees voor een hoop gekoekkoek in de lagere klassen gedurende de rest van de dag.
Al met al een hele bijzonde kennismaking van de lage groepen met een mooi klassiek werk.
Mocht u nu heel benieuwd zijn geworden naar het Carnaval der dieren dan zijn deze nummers op
youtube te beluisteren.
Voor de bijbehorende uitleg kunt u vanaf nu terecht bij alle kinderen uit groep 1, 2 of 3!
Groetjes, Marieke (vakleerkracht muziek)

Nieuws van de GGD

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Veilig in het verkeer
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen goed fietsen op een kinderfiets. Dit betekent dan ook dat zij
– samen met jou – op de openbare weg mogen fietsen. Een groot voordeel van zelf fietsen is dat
kinderen daardoor leren deel te nemen aan het verkeer. Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor
kinderen. Ga bijvoorbeeld elke dag lopend of op de fiets naar school. Dan leert je kind hoe hij of zij in
gevaarlijke verkeerssituaties moet reageren.
Vanaf een jaar of negen à tien kunnen kinderen alleen op de fiets naar school. Maar ook bijvoorbeeld
zelf een boodschap doen. Kinderen van deze leeftijd kunnen al goed situaties inschatten en kennen
de belangrijkste verkeersregels.
Meer informatie vind je op de website van Veilig Verkeer Nederland. Hier kun je ook samen met je
kind filmpjes kijken en testjes doen.
.

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 13 maart en op woensdag 3 april 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

Nieuws uit de omgeving

De Avond4Daagse Berg en Dal
Graag wil ik jullie informeren dat Avond4Daagse Berg en Dal 2019 dit jaar gepland staat van 21 mei
t/m 24 mei 2019. Dit is in de landelijke week van de Avond4daagse. Voorafgaan wordt door deze
landelijke stichting leuke scholen activiteiten georganiseerd. Kijk tzt op
hun website http://www.avondvierdaagse.nl.
De voorinschrijfkaarten worden voor de meivakantie op de scholen afgegeven. Wilt u laten weten
hoeveel inschrijfkaarten u nodig denkt te hebben. Dan kunnen we een planning maken bij de
drukker.
Mogelijk is er dit jaar een mogelijkheid voor digitale inschrijving, maar daarover later meer.
In de week van 8 mei 2019 zullen de inschrijvingen plaatsvinden.
Inschrijven
voorinschrijving:
Voorinschrijving is mogelijk op de volgende momenten/locaties:




woensdag 8 mei 14.00 - 15.00 uur Kulturhus, Beek
woensdag 15 mei 12.00 - 13.00 uur De Sprong, Ooij
vrijdag 17 mei 18.30 - 20.00 uur Kulturhus, Beek

Daarnaast kan op verschillende basisscholen in Nijmegen-Oost en Berg en Dal worden ingeschreven.
Meer informatie via de scholen.
na-inschrijving:
Eventueel kan op dag 1 nog worden ingeschreven op de startlocatie:


dinsdag 21 mei vanaf 17.00 uur Kulturhus, Beek

Let op! Groepen alleen via voorinschrijving!
Zie ook inschrijven
We zouden het fijn vinden als u deze informatie verspreid onder de leerlingen, in een nieuwsbrief en
op jullie website en agenda. We zullen later weer contact met u opnemen.
Wilt u nog meer informatie, dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur A4D Berg en Dal
Website avond4daagse Berg en Dal
Lidwien de Haan

