Ik laat zien wie ik ben,
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik
(The Leader In Me)

Nieuwsbrief nummer 4
schooljaar 2019-2020
Belangrijke data
4-12 Spreekuur Marianne v.d. Kruis (GGD)
5-12 Sinterklaas op de Biezenkamp
6-12 Studiedag (leerlingen zijn vrij)
16-12 Poetsdag met ouders
19-12 kerstviering (zie bericht Hallo)
20-12 School 12.00 uur uit. Start kerstvakantie
Sinterklaas op de Biezenkamp
Donderdag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas op de Biezenkamp.
Hieronder leest u hoe we dit feest zullen vieren.
8.20 uur Kinderen van de bovenbouw zetten de surprise in de klas. Voor alle groepen is er de
gebruikelijke inloop. Om 8.30 uur willen we de dag beginnen en vragen we of ouders uit het lokaal
willen gaan. U kunt uiteraard blijven kijken naar de intocht van Sinterklaas. Dat kan buiten aan de
overkant van de Baron van Voorst tot Voorststraat.
8.30 uur Alle kinderen lopen via het eigen klaslokaal naar de (eigen) schooltuin. De kinderen wachten
Sinterklaas op in de tuintjes. De groepen 4 en 5 die boven hun lokaal hebben, lopen via het
schoolplein naar de tuin van de groepen 7 en 8. Groepen 7 en 8 staan dan achter de groepen 4 en 5.
Sint zal over de weg aankomen.
Voor een veilige en overzichtelijke situatie vragen wij u deze ochtend NIET TE PARKEREN rondom
school!
Wilt u blijven kijken, dan graag zoveel mogelijk vanaf de overkant van de straat meekijken.
Rond 8.45 uur gaan de kinderen met hun leerkracht naar binnen.
Groep 1 t/m 4 start met een programma in de aula (met o.a. optredens van de groepen).
De groepen 5 t/m 8 gaan naar hun eigen klas om te starten met het uitpakken van de surprises.
In de loop van de dag bezoekt Sinterklaas alle groepen individueel. Elke groep ontvangt een
groepscadeau, de leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen daarnaast van Sinterklaas een eigen
cadeautje.
Ook dit jaar is er weer gezorgd voor glutenvrije pepernoten.

Kerstmis op de Biezenkamp
Op donderdag 19 december vieren we Kerst op de Biezenkamp van 17.15 uur tot 18.30 uur.
Voor de ouders, grootouders, broertjes en zusjes van leerlingen uit groep 7 is er aansluitend
(18.30u tot 18.45u) in de aula het optreden van de blazersklas.

Dit jaar hebben we gekozen voor een diner in de klas. Op donderdag 12 december zal er bij het lokaal
van uw kind een intekenlijst hangen voor het invullen van de gerechten voor het kerstdiner. Vanaf
17.15 uur kunnen de kinderen het eten/drinken naar de klas brengen.
De kinderen nemen zelf een bord, bestek en beker mee. Van 17.30 tot 18.15 uur wordt er gegeten.
Van 18.15 uur tot 18.30 treedt het kinderkoor van de Biezenkamp op.
Oproep
Wij zijn nog op zoek naar een zestal ouders die op maandag 9 december de drie bomen kunnen
versieren die in school komen te staan. Er komt bij de beide ingangen een boom te staan en een
boom in de aula. In totaal 3 bomen dus. U kunt op maandag 9 december zowel in de ochtend als in
de middag aan de slag om de bomen op te tuigen. Als u in de gelegenheid bent om te helpen op
maandag 9 december dan kunt u dat middels een mail naar Sylvain bekend maken;
sylvain.verhoeven@biezenkamp.nl

Ingezonden berichten
In 2016 zijn we, naar wij hopen, een traditie gestart met de Lichtjesavond. Ook dit jaar weer worden
op kerstavond, dinsdag 24 december 2019, om 16.00 uur kaarsjes geplaatst bij de graven van de
militairen op de Canadese Militaire Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.
Deze jongen mannen hebben ruim 74 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in vrede Kerst
kunnen vieren met familie en vrienden. Deze bijzondere namiddag is dan ook bedoeld om de
herinnering aan hen levend te houden. Dit feest van het licht en herinnering kan voor vele
nabestaanden niet worden gevierd met hun omgekomen dierbare familieleden en vrienden. Daarom
wordt in heel Nederland dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de vrijheid hebben
gebracht, te herdenken, de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en
dankbaarheid te tonen.

De koppeling naar de Kerst in vrede en de begraafplaats willen we maken met de jeugd en hun
ouders van de gemeente Berg en Dal. De geschiedenis van de diverse dorpen die nu onder de
gemeente Berg en Dal vallen is sterk gekoppeld aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Om die reden willen we de schoolkinderen van de gemeente Berg en Dal en hun ouders van harte
uitnodigen om er samen voor te zorgen dat op kerstavond bij elke grafsteen een kaarsje brandt.
Via de u bekende schoolkanalen ontvangt u als ouders/verzorgers van de kinderen daarom deze
informatiebrief. De aanmeldingen voor deelname aan deze middag gaan dan direct naar de Stichting
Lichtjesavond Groesbeek (SLaG). Met de aanmeldingen kunnen wij de opkomst op 24 december
inschatten en zorgen voor voldoende vrijwilligers en ondersteunende middelen op de plots. (*1)
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven, wordt de middag gezamenlijk afgesloten. Voordat u
allen weer naar huis gaat, staat er warme chocomel en wat lekkers voor iedereen klaar op het terrein
van de beheerder, bereikbaar als u de begraafplaats aan de rechterzijde verlaat, aangegeven middels
verlichting.
De Zevenheuvelenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, maar indien u wilt meedoen aan
de Lichtjesavond kunt u doorrijden en aan de Zevenheuvelenweg parkeren. Verkeersregelaars zullen
u daarbij ondersteunen. De parkeerplaats van de begraafplaats is alleen bereikbaar voor
mindervaliden en de hulpdiensten.
Programma:
15.30 uur: verzamelen op de Canadese Begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg.
16.00 uur: korte toespraak Ceremoniemeester en (loco)burgemeester;
16.10 uur: het eerste kaarsje wordt geplaatst; 1
16.15 uur: alle kinderen en bezoekers naar de plots om de overige kaarsjes te plaatsen;
16.45/17.00 uur: alle kaarsjes geplaatst en branden;
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven staat de warme chocomel en wat lekkers klaar op de door
vrijwilligers aangegeven plaats. Hier staan ook enkele toiletten.

18.00 uur: einde.
U kunt uw kinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes (*2) opgeven door het bijgevoegde
aanmeldformulier vóór 18 december ingevuld aan ons terug te sturen. Het is voor de organisatie
belangrijk om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers.
Indien de school van uw kind(eren) is gekoppeld aan een van de plots, dan krijgt u van ons na 18
december bericht welk plot dat is en hoe dat plot is aangegeven.
Wij hopen u op dinsdag 24 december aanstaande te mogen begroeten! Met vriendelijke groet Team
SLaG
(*1) De Canadese Militaire Erebegraafplaats is verdeeld in 22 rechthoekige stukken, plots genaamd,
gescheiden door bredere stroken gras. In totaal zijn er 22 plots. 18 plots met 128 graven, 2 plots met 80 graven,
1 plot met 71 graven en 1 plot met 64 graven.

(*2) Zover deze nog niet zijn aangemeld bij of via een andere school uit Berg en Dal.

