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

Nieuwsbrief nummer 8 – 2019/2020 – 8 maart 2020
Belangrijke data
11-03: Leerlingenraad
12-03: Uitnodigingen om in te schrijven voor oudergesprekken worden verstuurd.
13-03: Groepen 1 t/m 8 ontvangen een rapport
19-03: Oudergesprekken
24-03: Oudergesprekken
25-03: Schoolvoetbaltoernooi jongens

Oudergesprekken
Donderdag 12 maart ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de 10-minutengesprekken.
Er zijn meerdere dagen gepland, in ieder geval, donderdag 19 maart en dinsdag 24 maart 2020.
Indien u een gesprek wenst kunt u inschrijven. Als u geen vragen heeft, of u heeft recent nog een
gesprek gehad dan is het nu niet nodig om in te schrijven. Inschrijven is dus niet verplicht.
De uitnodiging voor inschrijven wordt via Parro verstuurd. U ontvangt een push-notificatie dat er een
nieuw agenda-item in Parro staat.

Na openen van het agenda-item met de gesprekkenplanner kunt u per kind uit de beschikbare
tijdstippen kiezen. U heeft de mogelijkheid om een notitie plaatsen om aan te geven wat u tijdens
het gesprek wilt bespreken

Indien u zich voor meerdere kinderen inschrijft, moet u deze gesprekken niet strak na elkaar
inplannen, maar rekening houden met een pauzetijd van minimaal 10 minuten tussen elk gesprek.
Dan hebt u voldoende tijd om te wisselen van lokaal waar het volgende gesprek plaats zal vinden.
Om een tijdstip te kunnen kiezen wat u goed uitkomt, adviseren we u niet te lang te wachten met
inschrijven.

Avond4daagse
Namens het nieuwe bestuur van de avond4daagse Berg en Dal kunnen we u laten weten dat dit jaar
de avond4daagse wordt georganiseerd van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juni. De kinderen en eventuele
ouders starten vanuit de dorpen Beek en Ooij voor 4 wandelavonden van 5 km of 10 km.
Wanneer de precieze inschrijfdata bekend zijn zullen we dat z.s.m. laten weten.

Vakantierooster 2020-2021
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
tweede paasdag
mei/ hemelvaartvakantie
tweede pinksterdag
zomervakantie 2021

19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
5 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021

Data van de studiedagen zijn nog te bepalen

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
In de afgelopen twee MR vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:
* De verhoging van de ouderbijdrage door de OV. We hebben met het bestuur van de OV gesproken
over afstemming en communicatie tussen OV en MR met het doel elkaar aan te vullen en te
versterken.
* Overleg met de MR-en van Condor. Tijdens dit overleg wilde de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) input vanuit de MR-en over een aantal onderwerpen waar zij mee bezig
zijn. Het is goed om eens per jaar samen te komen en van elkaar te leren.
* Schoolgids en jaargids en schoolplan en jaarplan zijn uitgebreid besproken. Praktische zaken over
de Biezenkamp vind je in de schoolgids en bijbehorende jaargids. In het schoolplan en
bijbehorend jaarplan vind je de visie op het onderwijs op de Biezenkamp. De MR heeft ingestemd
met deze documenten en ze zijn binnenkort op de site te vinden.
* We hebben meegedacht over de informatie voor ouders van wie de kinderen deelnemen aan het
kangoeroethema en we hebben onze ervaringen gedeeld over het Anti-pestprotocol.
* Vorige vergadering was de laatste keer dat Maud (moeder van Quinten en Lauren) deel uit maakte
van ons MR-team. Fijn dat je nog wat langer in de MR bleef. Dank je wel voor je inzet de afgelopen
jaren. Ook Sylvia (leerkracht groep 3 en 1-2C) heeft de MR verlaten omdat zij een baan heeft
gevonden op een andere school. Heel veel succes Sylvia en dank je wel voor je vele MR-jaren.

Ingezonden berichten

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Buitenspelen
Spelen is een levensbehoefte.
Door te spelen kan een kind zich ontwikkelen.
Hij ontdekt de wereld om zich heen en bekijkt de dingen om hem heen in steeds weer een ander
perspectief.
Door buitenspelen leer een kind veel.
De grove motoriek krijgt alle kans en alle spieren worden gebruikt waardoor weer verbranding
optreedt. Lopen, rennen, hinkelen, rollen, koppeltje duiken, boom en paal klimmen, slootje springen,
hut bouwen … alles wordt uitgeprobeerd.
Er is ruimte voor de blik en oogbewegingen van ver naar dichtbij en terug. Afstand wordt geschat en
er valt veel te ruiken en te ontdekken: bomen, planten, dieren.
Een kind leert grenzen kennen: de muur, het hek, een auto.
Er is ruimte voor spel zonder toezicht van volwassenen dus worden problemen zelfstandig opgelost:
Hoe haal je het pluimpje uit de boom?
Ongetwijfeld zijn er nog meer voordelen van buitenspelen te noemen.
De nadelen van buitenspelen gelden alleen voor moeders en vaders.
Je kind wordt vies, kapotte kleren, zorgen of alles goed gaat en of er geen ongelukken gebeuren.
Hoe leer je je kind buitenspelen
In Nederland moet ieder kind leren fietsen, dus dat is boffen want met fietsen in huis heb je het snel
gehad. Dit noodzaakt dus de buitenlucht.
Ieder kind moet zijn omgeving leren ontdekken en onvermijdelijk komt het moment dat je kind je
hand loslaat omdat het alleen wil spelen. (Brrrrr…. alweer zo’n mijlpaal van loslaten.)
Leren buitenspelen is gewoon de deur open zetten en zeggen: ‘Ga…..’
Je geeft de grenzen aan in de vorm van regels en steeds zal je kind een beetje meer en vaker naar
buiten gaan, alleen of met vriendjes.
Dus……….
Ouders, stuur je kinderen naar buiten, in weer en wind en hagel en regen. Je geeft ze nu bijzondere
jeugdherinneringen voor later……..

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie, 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 1 april van 8.30u-9.30u , kamer naast 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

Ingezonden Wilt u meedenken en helpen het sportklimaat in de gemeente te verbeteren? Wij willen
nog meer inwoners van de gemeente Berg en Dal met plezier laten sporten en bewegen. Doet u mee?
De kracht van sport en bewegen kan veel betekenen voor onze gemeente. Sport is gezond, brengt
samen, maakt weerbaar en daagt uit. Steeds meer mensen zien en erkennen de waarde van sport en
bewegen. Om nog meer inwoners van de gemeente Berg en Dal in beweging te brengen gaan we met
sportaanbieders, ondernemers, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke partners en andere
organisaties aan de slag met het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord in de gemeente
Berg en Dal. Want het lokaal sport- en beweegakkoord maken we samen!

In het lokaal sport- en beweegakkoord komen ambities en afspraken die we samen maken en
waar we samen verantwoordelijk voor zijn. We zijn benieuwd wat uw dromen zijn voor een
gezond sport- en beweegklimaat in uw gemeente en daarom nodigen wij u van harte uit voor
een inspiratiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u en andere lokale partijen
gaan bepalen wat belangrijk is voor sport en bewegen in de gemeente Berg en Dal.
Tijdens de inspiratiebijeenkomst komen uw dromen, ideeën en ambities op de volgende thema’s
aan de orde:
1. Inclusief bewegen – Iedereen doet mee!
2. Duurzame sport- en beweegomgeving – Bewegen kan overal
3. Vitale sport- en beweegaanbieders – Klaar voor de toekomst
4. Positieve sportcultuur - Sporten en bewegen is leuk, eerlijk en veilig
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen – Jong geleerd is oud gedaan
Datum: woensdag 11 maart 2020
Locatie: Golfbaan Rijk van Nijmegen (Postweg 17, Groesbeek)
Tijd: 19.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Na afloop is er mogelijkheid om na te praten en dromen te delen onder het genot van een
drankje.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Aanmelden kan tot woensdag 11 maart. U
ontvangt een bevestiging per e-mail. Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst ontvangt u
nog een e-mail met de laatste informatie.

Aanmelden inspiratiebijeenkomst
We zijn benieuwd naar uw ideeën. Met ieders inbreng belooft het een inspirerende avond te
worden. Wij hopen dan ook dat u een actieve rol wilt spelen in het ontwikkelen van een lokaal
sport- en beweegakkoord en kijken er naar uit u te ontmoeten op 11 maart!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze sportformateur, Annemiek
van de Grint via annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl.

Sportieve groet,
Kerngroep Lokaal Sport- en Beweegakkoord gemeente Berg en Dal

Met vriendelijke groet,
Annemiek van de Grint |
Sportformateur gemeente Berg en Dal
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
m: +31(0)6 100 93 52

