Hallo Nummer 7
(schooljaar 2018-2019, 18 april 2019 )

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief leest u over:
 Koningsspelen
 Voetbalkampioenen
 The leader in me
 Verkeer
 De leerlingenraad
 Opbrengst sponsorloop voor het Woldhuis
 Vernielingen schoolplein en meer
 Cultuuronderwijs
 Nieuws van de MR
 Paasfeest
 De actuele agenda (met let op een studiemiddag op 7 mei)
 Afscheid meester Imre
 Nieuws van de GGD
 Nieuws uit de omgeving
Koningsspelen
Vrijdag 12 april deden we mee aan de landelijke koningsspelen.
We kijken terug op een geslaagde en sportieve dag (met wel een koud windje).
Het was weer fijn samenwerken met Tennisvereniging De Oorsprong, Manage Ebbers, BVC,
Dansschool D&D, judoschool Theunissen, Leo en Maria die Rugby-clinics verzorgden, een ouder die
hocky-clinics verzorgde. En zonder de hulp en inzet van leerlingen van Havo Notre Dame en
studenten van ROC (sport en welzijn) waren de activiteiten niet zo succesvol verlopen.
Maar natuurlijk was deze dag zeker ook niet gelukt zonder de hulp van OUDERS!!! Geweldig dat alle
klussen werden geklaard; begeleiding van de groepen, EHBO, het regelen van het verkeer, verzorgen
van de lunch en koffie/thee, publiek.
Hierbij willen wij jullie dan ook hartelijke bedanken!!!

Voetbalkampioenen
De meisjes van groep 8A werden woensdag 10 april kampioen van het schoolvoetbaltoernooi dat
gehouden werd in Leuth. We namen het op tegen de scholen in Leuth, Millingen, Ooij en Kekerdom.
Het was geweldig om te zien dat de overige teams van onze school het winnende team
aanmoedigden. Woensdag 15 mei gaan de kampioenen naar Wijchen om het op te nemen tegen
kampioenen van andere scholen. We wensen de meiden alvast heel veel succes en plezier!!!!

The leader in me
Donderdag 18 april werd een prachtige boom onthuld in de aula van onze school. Deze boom staat
symbool voor de zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap. Iedere leerling heeft een eigen
knoop opgeplakt in de kruin van deze boom, zo hebben we samen gezorgd voor een kleurrijke
bloeiende boom. Iedere nieuw leerling zal gevraagd worden om ook een knoop te plakken op de
boom, de knopen van onze schoolverlaters laten we aan de boom, zo laten ‘oude’ en ‘nieuwe’
leerlingen de boom groeien en ontwikkelen.
De visie van De Biezenkamp op persoonlijk leiderschap hebben we als volgt geformuleerd; Ik heb
vertrouwen in mezelf en de ander. Dat vraagt van mij dat ik betrokken, creatief, leergierig en kritisch
ben. Zo leer ik zelf initiatief nemen, me inleven in een ander, samenwerken en reflecteren. Op die
manier maken we verantwoorde keuzes, inspireren we elkaar, groeien talenten en halen we onze
doelen. Kortom: Als ik laat zien wie ik ben, wat ik kan en wat ik doe, dan groei ik.

Verkeer
Een tijdje geleden is er een verkeerstelling gedaan door leerlingen en enkele ouders. De gegevens
van deze telling worden door verkeersdeskundigen van de gemeente Berg en Dal gebruikt om te
onderzoeken hoe de omgeving van onze school vriendelijker en veiliger kan worden voor fietsers en
voetgangers. Enkele ouders denken hierbij mee. Er zijn inmiddels al enkele ontwerpen gemaakt
waarbij bijvoorbeeld gekeken is naar verbreding van de trottoirs, verbreding van de fietsstroken en
het maken van zebrapaden. We houden u op de hoogte.
Leerlingenraad
Maandag 15 april was er een extra vergadering van de leerlingenraad. We kregen namelijk bezoek
van twee ambtenaren van de gemeente Berg en Dal. We kregen de vraag of we mee willen werken
aan een stemming. De gemeente gaat de speelplek aan de Kievitstraat vernieuwen. Er zijn drie
ontwerpen gemaakt en kinderen t/m 12 jaar uit Beek en leerlingen van De Biezenkamp die niet in

Beek wonen mogen stemmen. Kinderen die in Beek wonen krijgen een stembiljet thuis gestuurd en
de overige leerlingen ontvangen op school een stembiljet.
De verkiezing vindt plaats op woensdag 8 mei van 14.00 tot 19.00 uur in de aula van onze school.
Aan de leerlingenraad is gevraagd om de stemming te promoten en om mee te helpen op de
verkiezingsdag. Ook andere leerlingen mogen meehelpen, ze kunnen zich opgeven bij de leerlingen
van de leerlingenraad. De hulp van leerlingen is ook nodig na schooltijd, we horen graag van ouders
of ze hiermee akkoord gaan.
De opening van de speeltuin staat gepland op woensdag 3 juli. De leerlingen van de Biezenkamp
denken mee over een leuke openingsactiviteit.
Opbrengst sponsorloop voor het Woldhuis
Dinsdag 14 mei tot en met donderdag 16 mei gaan de leerlingen van de groepen 7 naar een
natuurdriedaagse dat gehouden wordt op het landgoed Het Woldhuis in Apeldoorn. Ook dit jaar was
er weer een sponsorloop om een deel van de kosten te kunnen betalen. De leerlingen liepen vol
enthousiasme en hebben in totaal 1952,90 euro bij elkaar gerend. Hartelijk dank voor alle sponsoren
en natuurlijk voor onze fanatieke leerlingen!
Vernielingen schoolplein en meer
Begin april is er in het weekend flinke overlast geweest op ons schoolplein door ‘hangjeugd’. Ze
hebben veel rommel achtergelaten, planten, bomen en bankjes vernield en het schoolplein bevuilt
met onder andere urine en peuken. Gelukkig hebben we camerabeelden en zijn we in gesprek met
de jongerenwerker en de wijkagent. Neemt niet weg dat het heel vervelend is om regelmatig op
maandag te moeten zorgen dat het schoolplein weer speelbaar is voor onze leerlingen. Ook vinden
we op het schoolplein en achter het Kulturhus wel eens XTC-pillen en andere drugsgerelateerde
zaken. Helaas moet ik een oproep doen aan u, als ouder, om samen met ons alert te zijn en de
rommel op te rapen en eventueel de hangjeugd terecht te wijzen als u ze op het schoolplein ziet. Het
schoolplein is verboden terrein voor hen (helaas moet ik zo streng zijn). Bij ernstige overlast is het
goed om de politie in te schakelen.
Cultuuronderwijs: Kunstweek: Tentoonstelling en Kunstwedstrijd
In de week van 20 mei staat de Biezenkamp in het teken van de kunst, met als afsluiting een heuse
expositie van al het werk op 6 juni.
In de Kunstweek bezoekt Dorien van den Tol alle groepen om te werken aan het thema: ‘Tijdreizen
door de Biezenkunst’. Naast de reguliere lessen krijgen kunst en creativiteit in deze week dus extra
aandacht en ruimte.
Op 6 juni tussen en 17.00 uur en 19.00 uur kunt u samen met uw kind/kinderen de expositie
bezoeken om al het gemaakte werk te komen bewonderen. Meer informatie over deze inspirerende
avond volgt nog in de aankomende weken.
Kunstwedstrijd
Behalve dat we op school aan de slag gaan met kunst, is er ook de mogelijkheid om thuis te werken
aan een kunstwerk. Ook deze werken worden geëxposeerd op de tentoonstelling. Dat is natuurlijk
het allerbelangrijkste, maar voor de mooiste en meest originele creaties zijn er ook enkele leuke
prijzen te winnen.

Nieuws van de MR

MR-vergadering van 26 februari 2019
In deze vergadering zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes besproken die
afgelopen voorjaar onder het personeel en de ouders is afgenomen. Wat door beide
groepen als zeer positief werd ervaren is de goede aanspreekbaarheid van Jolanda. Als
verbeterpunt werd -ook door beide groepen- de netheid en hygiëne op school aangegeven.
Er wordt binnenkort bekeken aan welke punten een vervolg gegeven wordt ter verbetering
en hoe dat tot stand komt. Verder zijn de eerste plannen over de nieuwe formatie voor
komend voorjaar toegelicht, is de begroting besproken en heeft de school een subsidie
ontvangen van de provincie om het schoolplein nog groener te maken.
Ook mogen we Astrid verwelkomen als nieuw ouderlid. Hier stelt ze zich voor:
Beste ouders,
Mijn naam is Astrid Phaff-Reinders, moeder van Isabella (groep 4B) en Elise (groep 2/3).
Sinds kort ben ik lid van de Medezeggenschapsraad omdat ik het belangrijk vind om als
ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school waar kinderen
met plezier zijn. Met mijn kennis en ervaring verwacht ik een positieve invloed te kunnen
hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over thema's die aan de
medezeggenschap worden voorgelegd of thema's die door de medezeggenschap worden
aangedragen. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!
Studiemiddag 7 mei
Dinsdag 7 mei is er een studiemiddag die bij de start van het schooljaar niet was ingepland.
De school is die dag om 12 uur. In de medezeggenschapsraad is deze extra studiemiddag
besproken en is er goedkeuring gegeven.
We gaan deze middag aan de slag met het thema persoonlijk leiderschap (The leader in me)
en krijgen hierbij ondersteuning van een externe trainer. De training kost een flinke
hoeveelheid tijd en dat is de reden dat we gekozen hebben om eerder te starten.
Er zijn vragen gekomen van een aantal ouders over deze studiemiddag en hopen met deze
informatie antwoorden te geven. Indien dit niet het geval is, dan horen we dit graag.
Op Parro zijn er drie meldingen gekomen van deze studiemiddag, ook dat heeft gezorgd voor
onduidelijkheid. Excuses hiervoor!
Pasen
Paasfeest is het feest van het begin, een nieuwe start, leven dat doorgaat ondanks dat er
verdriet en dood is. Waar kan je zo’n feest beter vieren dan op een basisschool? En dan
hoeft het niet eens echt een officiële paastijd te zijn. Elke dag opnieuw, in ieder seizoen,
laten onze leerlingen, uw zoon, uw dochter zien dat leven doorgaat en dat leven
veerkrachtig is. Het huppelende kind dat blij is en in het hier en nu leeft. Het huilende kind
dat verdriet heeft en een kwartier later weer door de tranen heen lacht en doorgaat met het
ontdekken van de wereld. Elke dag opnieuw laten kinderen op De Biezenkamp zien dat leven
prachtig is, het genieten waard!
We wensen u en uw gezin een levenskrachtig pasen toe!

Agenda
Datum
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Zaterdag 27 april
Zaterdag 4 mei
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Dinsdag 14 t/m donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei
Dinsdag 28 mei
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Woensdag 5 juni
Donderdag 6 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Maandag 24 juni t/m woensdag 26
juni
Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Dinsdag 25 juni
Maandag 1 juli
Dinsdag 2 juli
Dinsdag 2 juli

Woensdag 3 juli

Vrijdag 5 juli
Maandag 19 augustus

Activiteit
De school is gewoon om 14 uur uit en een vakantie van
ruim twee weken start.
Goede vrijdag, de eerste dag van de meivakantie
Koningsdag in Beek (zie nieuws uit de omgeving)
20.00 uur; Nationale dodenherdenking. Leerlingen van De
Biezenkamp leggen bloemen.
De school start weer.
Studiemiddag voor het team over The leader in Me.
De school is om 12 uur uit.
Groepen 7 zijn op natuurdriedaagse in Het Woldhuis
De leerlingen van de groepen 7 zijn lesvrij
19.30: vergadering medezeggenschapsraad
Hemelvaart en dag na hemelvaart. De school is deze dagen
dicht.
20.00: vergadering oudervereniging
Van 17.00 tot 19.00 uur: Zomerfeest op De Biezenkamp
(zie ook bij cultuuronderwijs)
Tweede pinksterdag, de school is dicht
Studiedag voor het team, de leerlingen zijn lesvrij
Leerlingen van groep 8 zijn op kamp
Leerlingen van de groepen 1 t/m 7 krijgen het rapport mee
naar huis
De leerlingen van de groepen 8 zijn lesvrij
Leerlingen van de groepen 8 krijgen het rapport mee naar
huis
19.30: vergadering medezeggenschapsraad
19.30: Musical groep 8A
19.30: Musical groep 8B
De groepen 8 zijn om 12 uur vrij.
Vanaf 12.45 uur krijgen de leerlingen een uur les van de
leerkracht die ze in schooljaar 2019/2020 krijgen, het
zogenaamde doorschuifuurtje.
De leerlingen van de groepen 8 hebben les van 10 tot 12
uur.
Om 12 uur zwaaien we met de hele school de leerlingen
van de groepen 8 uit. Ouders zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
De school is om 12 uur. Zomervakantie 2019 start.
Schooljaar 2019/2020 begint!

Afscheid meester Imre
Woensdag 17 april namen we afscheid van meester Imre. Hij kijkt terug op een fijne dag. Hij bedankt
u en de leerlingen voor de warme attenties.

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 Jacht is weer geopend!
Ook dit jaar staat Koningsdag in Beek in het teken van De Jacht op de
Kroonjuwelen. Maak je ouders gek en organiseer samen een team van minimaal
vier en maximaal 15 jagers. Schrijf je in op www.jachtopdekroonjuwelen.nl.
De Jacht is een avontuur voor jong en oud. Beantwoord vragen, los puzzels op en
maak voort met de opdrachten die je door heel Beek verspreid moet uitvoeren.
Zorg voor een mix van speelse jongelingen en ervaren ouderen in je team!!! Je
hebt ze beiden nodig!
De hoofdprijs is absoluut de moeite waard, namelijk € 1000,-.
Heb je niet zoveel zin om te jagen? No problem! In hartje Beek, rond Sous les
Eglises is het de hele dag groot feest. Al om 10.00 uur in de morgen kan je met
met je ouders je versierde fietsen tonen en meedoen in een vrolijke Fietstocht,
begeleid door de KNA. En natuurlijk is er de traditionele Vrijmarkt! Schrijf je
daarvoor snel in op www.jachtopdekroonjuwelen.nl. En de hele dag door is er
muziek, Willy's Wonderrad, een luchtkussen en nog veel meer vertier.
Kortom, er is eigenlijk geen reden om op vakantie te gaan.
Tot Koningsdag!!

Kindervakantieweek.
Elk jaar in de laatste week van de zomervakantie vindt de kindervakantieweek in Beek
plaats!
Drie dagen voor alle kinderen uit Beek en omgeving waarin enorm veel leuke activiteiten
worden ondernomen. Creatief bezig zijn, samenwerken, lekker bewegen en vooral heel veel
lol hebben. Daar gaan we voor. En dat compleet georganiseerd door vrijwilligers 😊.
De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn drie
leeftijdsgroepen, te weten:
- De gele groep; voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 1, 2 of 3 gaan.
- De rode groep; voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 4, 5 of 6 gaan.
- De blauwe groep; voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 7, 8 of naar de
middelbare school gaan.
De groepen Rood en Blauw mogen zelfs blijven slapen in tenten aan het Wylerbergmeer.
Vorig jaar en het jaar ervoor was dit zo’n groot succes dat we het dit jaar herhalen.
Wegens gebrek aan vrijwilligers hebben we in 2018 geen programma samen kunnen stellen
voor de jongste kinderen. Er was dan ook (helaas) geen groep geel. We hopen natuurlijk dat
we voor 2019 weer enthousiaste werkgroepleden vinden zodat we dit jaar deze groep niet
hoeven teleur te stellen. Gaat jouw kind na de zomervakantie naar groep 1, 2 of 3? Zou jij
het leuk vinden als hij/zij mee kan doen met de kindervakantieweek? En vind je het leuk om
mee te denken en te organiseren? Neem dan contact met ons op.
Om deze te gekke dagen weer mogelijk te kunnen maken zoeken we nog enthousiaste, leuke
vrijwilligers voor:
- Werkgroepleden Geel
- Werkgroepleden Rood
- Werkgroepleden Blauw
- PR commissie
- Sponsor commissie
- Collectanten voor de week van 26 mei t/m 1 juni (collecte in Beek)
- Collectanten voor de week van 2 juni t/m 8 juni (collecte in Ubbergen)
Lijkt het jou leuk om samen met ons de kindervakantieweek 2019 tot een groot succes te
maken? Geef je dan op via info@kva-beek.nl of spreek een van ons aan.
Hartelijke groet,
Bestuur Kindervakantieweek
Katja Coopmann
Jeroen Happel
Anke Biesenbach
Mirjam Hermsen

De Avond4Daagse Berg en Dal

AVOND4DAAGSE BERG EN DAL
DINSDAG 21 T/M VRIJDAG 24 MEI 2019
De Avondvierdaagse is een jaarlijkse gezellige sportieve activiteit voor kinderen en volwassenen. Dit
jaar van 21 t/m 24 mei 2019 . Bewegen en gezelligheid staat centraal. Elk jaar doen circa 450 kinderen
mee.
Jij toch ook?
Na de vakantie ontvangt ieder kind een inschrijfformulier in de klas. Lever het ingevulde
inschrijfstrookje in, samen met het (gepast) geld bij het inschrijfbureau op woensdag 8 mei, woensdag
15 mei of vrijdag 17 mei. Op het formulier vind je de informatie over de inschrijfprocedure. Op de
website is alles te vinden over deelname, inschrijven, routes en heel veel leuke foto’s van voorgaande
jaren.
Gelukkig kan de organisatie elk jaar weer rekenen op de nodige vrijwilligers, maar blijft nieuwe aanwas
nodig om dit evenement voort te kunnen blijven zetten. We zoeken nieuwe bestuursleden die het leuk
vinden om hieraan bij te dragen.
Vind jij het leuk om mee te helpen of wil je meer weten
Stuur een e-mailbericht te sturen naar a4d.bergendal@gmail.com. Zij nemen dan snel contact met je op!
Meer informatie over de Avond4daagse Berg en Dal op www.avondvierdaagse-ubbergen.nl/

