
 

 

       

 

              
Ik laat zien wie ik ben 

Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik 

(The Leader In Me) 

 

 

Nieuwsbrief nummer 12 – 2019/2020 –  9 juli 2020 

Belangrijke data 
10-07:  school tot 12.00 uur. Start zomervakantie. 

20-08:  Bericht over start schooljaar wordt via Parro verzonden.  

24-08:  Start nieuw schooljaar 

31-08:  Woldhuiskamp voor groepen 8 (inhaalkamp vanwege aflasten kamp mei j.l.)  

01-09:  Woldhuiskamp voor groepen 8  

02-09:  Woldhuiskamp voor groepen 8  

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Schooljaar 2019-2020 is nu toch echt bijna voorbij. 

Wat een enorm bijzonder jaar is het geworden. 

Wat hebben we samen veel geleerd. Dingen die we, als school, vooraf niet hadden gepland en 

vastgelegd in een groepsplan of jaarplan. Omstandigheden die u, als ouder, vast ook niet had kunnen 

voorzien. 

De situatie rondom het Covid-19 virus heeft ons uit onze comfortzone geduwd en heeft ervoor 

gezorgd dat we allerlei manieren hebben moeten vinden om hiermee te dealen. Daar gaan we 

verschillend mee om maar er zijn zeker ook overeenkomsten. Dat is ook goed terug te zien in de 

antwoorden die we kregen op vragen in de enquête rondom de periode van onderwijs op afstand. 

Het is fijn te zien dat ouders gemiddeld genomen tevreden zijn over de Biezenkamp gedurende deze 

periode. Maar we zien ook enige diversiteit, waar sommige ouders ontevreden over zijn, zijn anderen 

juist weer zeer tevreden. 

Dat is mooi en goed, die verschillen. We zien ze bij onze leerlingen en ook bij onze ouders. Dat maakt 

ons onderwijs zo’n boeiend speelveld. Soms is het daardoor ook wel extra zoeken, maar dat maakt 

het extra aantrekkelijk. 

Terug naar het einde van het schooljaar. Traditiegetrouw horen daar de uitvoeringen van de musicals 

van onze schoolverlaters bij. Ook dat was dit jaar extra zoeken om er toch echt een feest van te 

kunnen maken. Dat is gelukt! De uitvoeringen waren live te zien voor ouders en broers en zussen in 

de sporthal van het Kulturhus. 

Tijdens de musical dit jaar stond een diamant centraal. Een diamant die geluk brengt en zelfs geluk 



kan maken. Maar gedurende het verhaal wordt duidelijk dat de diamant hier eigenlijk niet voor zorgt, 

de eigenaar van de diamant maakt zijn eigen geluk. Door zelf te stralen en te schitteren. 

Onze schoolverlaters zongen het: 

“Weet alles uit jezelf te halen. 

Door te schitteren en te stralen. 

Doe jezelf geluk cadeau. 

Dan zal men jou niet snel vergeten. 

Dat is zeker, zeker weten! 

Met een stralende jij steel jij echt de show” 

Bij het ervaren van geluk zijn er overeenkomsten tussen mensen maar er zijn ook verschillen. 

De afgelopen periode van thuisonderwijs was het wellicht soms zoeken naar geluk of was het geluk 

misschien juist wel heel dichtbij. 

Wat mij dit schooljaar in ieder geval heel duidelijk bij is gebleven is het zien van het geluk op de 

gezichten van onze leerlingen toen ze elkaar weer mochten ontmoeten op school. En al helemaal de 

ervaring van ons eigen geluk bij het zien van onze leerlingen! 

Ik hoop dat uw kind terug kijkt op een jaar waarin het toch gelukt is om te schitteren en te stralen. 

Dat het thuis en op school gelukt is om alles uit zichzelf te halen. Dat het gelukt is om het geluk 

steeds opnieuw terug te vinden. Om juist vanuit het ongemak, de discomfort, het geluk weer terug te 

vinden. En hierbij te leren vertrouwen op de eigen kracht om dat ongemak te trotseren. 

En nu vakantie. 

Ook die wordt wellicht anders dan eerder bedacht. 

Graag wensen we jullie toe dat het een heerlijke periode wordt waarin er tijd is voor ontspanning, 

plezier en bezinning. 

Maandag 24 augustus gaan de deuren van De Biezenkamp weer open. Tenminste daar ga ik nu nog 

vanuit. Het kan zomaar weer anders zijn. En of de deuren dan ook weer open mogen voor ouders is 

nog altijd onduidelijk. De laatste week van de vakantie ontvangt u hierover bericht. 

Heb het goed de komende weken! 

 

Namens het team van de Biezenkamp, 

Jolanda Kleinjan 

Mocht er tijdens de zomervakantie zeer dringend contact nodig zijn met iemand van school kunt u 

contact opnemen met onderstaande personen; 

· 13 juli t/m 19 juli: Dineke Verweij  (06-50872672) 

· 20 juli t/m 26 juli: Yvonne Bartholomaus  (06-14597393) 

· 27 juli t/m 2 augustus: Rianne van Hemmen (06-20238195) 

· 3 augustus t/m 23 augustus: Jolanda Kleinjan ( 06-30422700) 

Dank voor al jullie hulp en 
vertrouwen dit schooljaar 

 



 

Tentoonstelling  

Tijdens de thuiswerkperiode zijn er veel mooie werkstukken gemaakt. Gelukkig is er veel bewaard.  

Deze stukken zijn de afgelopen weken tentoongesteld.  

Kijk en geniet u even mee? 

  
 

  
 

  
 

 

 

Parro 

Uiterlijk de laatste vakantieweek (17-21 augustus) zullen alle groepen worden overgezet naar 

het nieuwe schooljaar.  

In principe hoeft U daar als ouder verder niets voor te doen.  Mocht u vrijdag 21 augustus 

merken dat de gegevens niet kloppen laat het dan even weten door een mail te sturen aan 

ict@biezenkamp.nl 

 

 
 

 



uit de groepen 

Groep 1-2A 

Wat fijn dat we het jaar toch samen hebben kunnen afsluiten. We hebben de laatste weken vaak 

feest gevierd, verjaardagen ingehaald en vorige week een hele mooie juffen-en meesterdag gehad.  

Er is zo fijn samen gespeeld en samen gewerkt. Zo ontstond er een grote gracht in de zandbak en 

werd er veel plezier beleefd met een bellenblaas. 

  
 

 

 

Groep 1-2B 

Nog 1 dag te gaan... en dan begint de zomervakantie!  

Wat is dit jaar voorbij gevlogen. We hadden een goede start, helaas kwam toen in maart Corona. 

Gelukkig kunnen we het jaar uiteindelijk toch goed afsluiten met de hele groep compleet. Fijn! 

We willen alle ouders  bedanken voor dit jaar. 

  



Groep 1-2C 

We hebben er een prachtig jaar op zitten. Er is geweldig gespeeld, we hebben mooie feesten 

gevierd en van alles aan elkaar en van elkaar geleerd, met ouders samen het thuisonderwijs 

vormgegeven: een fijn en ook bijzonder jaar! 

We nemen afscheid van de kinderen van groep 2, we gaan ze missen!  

Tijd om te gaan genieten van een heerlijke zomervakantie!  

  
 
Groep 3 

Wat is er dit jaar hard gewerkt en wat hebben we veel geleerd van en met elkaar.  

Het was ook een gek jaar, niet alleen door het thuiswerken, maar ook doordat we afscheid hebben 

genomen van zowel juf Sylvia als juf Syl. 

Ondanks het regenachtige weer is het gelukt juf Syl goed in het zonnetje te zetten.  

We wensen iedereen een heel fijne vakantie.  

 

Een groet namens juf Syl 

Beste Ouders en kinderen, 

Wat vond ik het fijn om jullie juf te mogen zijn. 

Met pijn in mijn hart ga ik na 13 jaar de Biezenkamp verlaten. 

Wat heb ik veel geweldige kinderen en fijne ouders voorbij zien komen.  

Ik neem in gedachten alles mee. Want wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt! 

Ik spring in het diep voor een nieuw avontuur in speciaal onderwijs. 

Iedereen bedankt voor jullie hulp, fijne gesprekken en het vertrouwen. 

Het gaat jullie goed en wellicht komen we elkaar weer tegen. 

Speciaal dankjewel voor alle lieve ouders en collega's die voor een geweldig afscheid hebben 

gezorgd!           

Met vriendelijke groet,   Sylvia Langen 

 



Groep 4A 

We hebben in onze groep dit jaar heel wat afgelachen. Zo moesten de kinderen lachen als de juffen 

iets fout deden (appeltaart laten vallen), maar ook werden er regelmatig mopjes en grapjes verteld. 

Daarnaast is er ook keihard gewerkt. Wat hebben we veel geleerd met elkaar en wat zijn de kinderen 

gegroeid! 

We zijn trots op alle kinderen en wensen ze dan ook een welverdiende vakantie! 

 

 

Groep 4B 

De groep speelt in 2-tallen spelletjes met de spellingregel van “jager” en “bakker”. 

  
 

 



Groep 5A 

Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug. Na een periode van thuiswerken, hebben 

we gelukkig nog een aantal weken als groep kunnen samenwerken. Nog even als één groep, 

want in groep 6 wordt de groep opgesplitst. 

We hebben een schrijversbezoek gehad van Manon Sikkel, erg inspirerend. En een aantal 

heerlijke buitenlessen muziek van juf Marieke. 

Maar nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie! 

 

 

Groep 5B 

We hebben dit schooljaar heerlijk afgesloten in het bos tijdens de juffendag. We willen alle ouders 

bedanken voor hun hulp en steun dit afgelopen jaar. 

 
 

 



Groep 6A 
Taalles, maar dan anders. Niet vanuit het boek en schrift bezig zijn met taal, maar door samen te 

werken en spellen spelen.  

Wat hebben we een fijn jaar gehad. Een tijd samen in de klas, daarna een tijd thuisonderwijs en 

gelukkig weer samen kunnen afsluiten op school.  

Bedankt lieve kinderen en ouders. Ik wens jullie een hele fijne vakantie.  

Groetjes juf Kim 

  
 

Groep 6B 

We sluiten het mooie en ook bijzondere schooljaar in groep 6B af. Bij het bespreken van de 

rapporten en samen terugblikken op het schooljaar gaven de leerlingen de volgende kernwoorden: 

super leuk, soms ook moeilijk, fijne groep, we kiezen voor win-win, hebben bijna geen gedoe meer, 

super veel geleerd, we spelen heel vaak met de hele groep, we kunnen beter met onszelf en de 

ander omgaan, we hebben allemaal mooie rapporten en zijn dus goed gestegen, we kunnen nu 

goed samenwerken, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ik heb mijn doel gehaald om spelling te 

verbeteren, we gunnen elkaar veel, pauzes gaan erg goed, we hebben veel fantasie met spelen, we 

zijn meer vrienden geworden, we zijn een sociale groep geworden, we doen heel veel leuke 

Energizers, we zijn 'verslaafd' aan standbeeldenspel, werkwoordenrace en weerwolvenspel, ik 

weet nu al wat ik in groep 7 als doel ga nemen, we hebben zin in groep 7! Het was een topjaar! 

 

Mees en Noah willen graag  dit mooie en inspirerende filmpje met u delen.  

Het betreft een online aflevering van ‘Lux bij je thuis’, die ze hebben opgenomen met een 

theatergroep en waarin zij schitteren.   

Het is gemaakt door theater Lux.  

https://www.youtube.com/watch?v=EFHPV-qENXg&feature=youtu.be 

 



Groep 7A 

Geschreven door: Rafaél, Ruben, Mees en Karsten.  

 

Groep 7 was best een moeilijk jaar. We leerden veel nieuwe dingen en we hebben thuis meer 

huiswerk moeten maken en geleerd voor toetsen. Een goede voorbereiding op de Middelbare 

School. Het was ook een raar jaar vanwege het Coronavirus. Dat was lang niet altijd even makkelijk. 

Juf Linsey heeft de klas goed geholpen.  

Op vrijdag 3 juli is iedereen uit de klas geslaagd voor het theoretische Verkeersexamen! We zijn 

allemaal blij met ons rapport. We hebben een fijn en gezellig schooljaar gehad. We wensen iedereen 

een fijne zomervakantie toe. Groetjes groep 7A!  

 
 

 

Groep 7B 

Hoera! Wat zijn we blij! Vandaag hebben alle leerlingen van groep 7B hun verkeersdiploma voor het 

theorie examen behaald. Iedereen had heel goed geleerd hiervoor. We waren behoorlijk 

zenuwachtig vanmorgen, in alle rust en stilte heeft iedereen het examen kunnen maken. Het was 

niet gemakkelijk. Ons doel was om het allemaal te halen vandaag.  

Dat is gelukt! Chapeau 

Vorige week hebben we ons project ‘Kunst in de Klas’ afgesloten met presentaties aan elkaar. Enkele 

posters hebben bij de ingang gehangen. We vonden het een heel erg leuk en leerzaam project. 

De laatste loodjes (je hoort ons er over zingen als je goed luistert…), nog één keer vroeg op en dan 

vakantie! We hebben er veel zin in.  

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie! 



 
 

. 

  

 

Groep 8A 

Afgelopen week heeft groep 8A de puntjes op de i gezet wat betreft het oefenen voor de eind-

musical. Er is met man en macht gewerkt om een prachtig decor te creëren  

Afgelopen maandag 6 juli hebben de ouders van onze groep kunnen genieten van het resultaat van 

maanden hard werken.  

 
 

.  

  

 

Groep 8B 

Groep 8B is zo goed als klaar dit jaar! Op de eerste foto is de groep te zien tijdens een drama/toneel 

les aan de start van het jaar. Met de musical van deze week als grote afsluiter hebben de kinderen 

laten zien hoe veel ze zijn gegroeid. Niet alleen in de lengte, maar ook als persoon! Na een mooi en 

soms ook spannend jaar is er nu een einde gekomen aan 8 mooie jaren op de basisschool. We 

wensen de brugpiepers veel succes en geluk het komende schooljaar! 

  
 



ingezonden berichten 
 

 

 

De inschrijving voor de Kindervakantieweek 2020 

is gestart!  

Wat de kindervakantieweek is in deze tijd?  

Een aangepast, veilig programma verdeeld over 3 te gekke dagen in de laatste week van de 

zomervakantie.  

Voor elke leeftijdsgroep 1 dag 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 is welkom op woensdag 19-08; voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 1, 

2 of 3 gaan.   

- De rode groep is welkom op dinsdag 18-08;  voor  kinderen die na de zomervakantie naar groep 4, 5 

of 6 gaan. 

- De blauwe groep is welkom op maandag 17-08;  voor  kinderen die na de zomervakantie naar groep 

7, 8 of naar de middelbare school gaan.  

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 juli 2020. Schrijf je kind zo snel mogelijk in zodat hij/zij er bij kan zijn. 

Dat kan op www.kva-beek.nl  

Zien we jullie de laatste week van de vakantie?  

Hartelijke groet,  

Organisatie Kindervakantieweek 

 

 

 

 

 

 



GELDERSE FIETS4DAAGSE |  4 juli – 30 augustus 2020 

 

Beste ouders, 

 

Blijft u deze vakantie dicht bij huis? Dan is deze zomervakantie uitdaging misschien iets voor uw 

gezin. Fiets uw eigen 4Daagse en ontdek de Gelderse streken bij u in de buurt. Laat u inspireren en 

ontdek leuke fietsroutes bij u in de omgeving.  De afstand en de dagen waarop jullie fietsen bepaal je 

zelf! 

 

Benieuwd? Kijk op https://www.geldersesportfederatie.nl/gf4d, download de tips en bekijk de 

informatie die wij voor u verzameld hebben. Wilt u een leuke stempelkaart om de 4 dagen af te 

kruisen en een oorkonde voor na afloop? Vraag deze gratis aan via de site.  

 

Door jullie fietsmomenten met ons te delen maken jullie kans op leuke prijzen waaronder een 

fietsclinic van voormalig profwielrenner Maarten Tjallingii.  

 

__________________________ 

 

Over GF4D 

De Gelderse Fiets4Daagse zomer editie is een initiatief van de Gelderse Sport Federatie, de provincie 

Gelderland en de Fietsersbond. Met als doel, zo veel mogelijk Gelderlanders op de fiets krijgen! 

 

 
 

 


