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

Nieuwsbrief nummer 1 – 2020/2021 – 25 september 2020
Belangrijke data
30-09: Start Kinderboekenweek thema geschiedenis ‘En toen’
01-10: Let op!! Alleen de groepen 7 en 8 gaan op schoolreisje. Het schoolreisje voor de groepen
1 t/m 6 wordt verplaatst. Datum volgt nog.
02-10: Studiedag (alle kinderen vrij)
05-10: Studiedag (alle kinderen vrij)
16-10: Afsluiting kinderboekenweek op de Biezenkamp.
19-10: Start herfstvakantie

Parro
Nieuws van de MR (medezeggenschapsraad)
Binnen de MR hebben Jorine de Witt, Astrid Reinders en Suzanne Kooij afscheid genomen. Dat
betekende een nieuwe bezetting aan oudervertegenwoordiging in de MR.
De voltallige bezetting, met een nieuwe oudervertegenwoordiging stellen wij graag aan jullie voor
onze pagina MR op de website https://www.biezenkamp.nl/mr
De MR is in deze nieuwe samenstelling voor het eerst op 22 september bij elkaar geweest. Hieronder
volgt een korte samenvatting van deze bijeenkomst.
De cursusavond, georganiseerd door de GMR, werd door 3 MR-leden (Henriëtte, Stephanie en
Ghislaine) bezocht en was erg interessant. Het thema ‘werkverdeling’ gaf een goed inzicht in het
beroep van leerkracht. Mogelijkheden voor educatie op teamniveau en voor individuele leerkrachten
op De Biezenkamp zijn kort besproken.
Tijdens het bespreken van het jaarverslag waren er een aantal aandachtspunten:
* Nu zichtbaarheid van de school in corona-tijd extra belangrijk is, wordt er binnenkort actief
gewerkt aan het verbeteren van de website. Is alle informatie (zoals een pestprotocol) goed te
vinden en up-to-date? Kan er bij communicatie naar buiten een koppeling komen met social media?
Hoe kunnen we andere kanalen benutten en consequent gaan inzetten? Zijn er meer mogelijkheden
tot communicatie binnen Parro?
* Hoe vullen OV en MR elkaar aan? Hoe kunnen zij elkaar versterken? Ghislaine sluit als vast MR-lid
aan bij de OV-vergaderingen.

Het maken van een nieuwe begroting met het daarbij behorende activiteitenplan wordt opgepakt
door Linsey en Stephanie.
Mededelingen vanuit de directie gingen tijdens deze vergadering over de beslissing rondom het
schoolreisje en de voorbereiding op/het nadenken over de komende periode, waarin het aantal
coronabesmettingen weer oploopt. Wat betekent dit voor de school?
Speerpunten van het schooljaar 2020-2021 zijn doorgenomen.
* Het geven van een goede les (d.m.v. observatie in de klas, vervolgens reflecteren, waar wil de
leerkracht mee aan de slag?
* Persoonlijk leiderschap voor leerkracht en leerling.
* Doelgericht werken op alle ontwikkelingsgebieden, waarbij er ook aandacht is voor sociaal gedrag.
Tijdens het vaststellen van de jaaragenda was er al een actieve inbreng van de nieuwe
oudergeleding. Welke punten willen zij graag besproken zien?
Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende dagen: 27/10, 01/12, 19/01, 22/03, 25/05 en 29/06.
We vergaderen op school, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Geïnteresseerde ouders mogen altijd een MRvergadering bijwonen.
Wil je meer weten over de MR?
 zie de website https://www.biezenkamp.nl/mr
 Je kan ons aanspreken op school
 Een mail sturen naar: medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl

Parro
Vanaf 6 augustus moeten ouders op een andere manier inloggen bij Parro.
Hiervoor kun je meestal je bestaande inloggegevens gebruiken.
Lukt het inloggen niet dan kunnen ouders natuurlijk zelf de helpdesk van
Parro benaderen.
Dat kan door een mail te sturen naar support@parro.com. Belangrijk om dan ook door te geven
welke emailadres gebruikt wordt om in te loggen.
Meer vragen zijn over het inloggen worden beantwoord op de pagina
‘vragen over inloggen bij Parro’.

Verkeersveiligheid
We merken dat er ’s ochtends tijdens het naar school brengen erg onoverzichtelijke verkeersituaties
ontstaan.
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd, maar een ontspannen begin van de dag is het niet echt.
Met name aan de Baron van Voorst tot Voorststraat is het een komen en gaan van kinderen te voet,
(onervaren) fietsers uit alle richtingen, busjes én rijdende en in- en uitparkerende auto’s. Deze
chaotische situatie zorgt ervoor dat kinderen eigenlijk niet goed zelfstandig naar school kunnen gaan
- en ouders daarom juist hun kind met de auto naar school brengen. En dat is jammer, want kinderen
worden juist door zelfstandig naar school te gaan goed voorbereid op het leven als volwaardige

verkeersdeelnemer. Zou het niet fijn zijn voor de kinderen van de Biezenkamp als ze zelfstandig,
veilig en ontspannen naar school kunnen lopen of fietsen?
Als school zijn we samen met de verkeerscommissie in gesprek met de gemeente en er is helaas geen
ruimte voor een kiss en ride. Maar gelukkig kunnen kinderen en ouders zelf heel veel doen. Het zou
enorm helpen als u uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets brengt en haalt, carpoolt (of
samen een busje huurt), of uw auto een eind van de school parkeert (bijv. bij de supermarkt, een
handige combinatie met een boodschapje?). Namens alle kinderen heel erg bedankt!

Even voorstellen
In deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Milka Hut, jeugdconsulent van Basisschool de Biezenkamp. Vanaf
vorig schooljaar ben ik werkzaam op verschillende scholen in de
gemeente Berg en dal. Ik heb gesprekken met kinderen, ouders,
leerkrachten, IB-ers en soms zelfs met allemaal tegelijkertijd. Als
jeugdconsulent houd ik mij bezig met kortdurende ondersteuning voor
kinderen over verschillende onderwerpen, waaronder: onzekerheid,
faalangst, pesten, scheiding, ruzie, woede, opvoeding/ thuis enz. Ik maak
gebruik van verschillende opdrachtjes, spelletjes en zo maak ik het voor
kinderen beeldend en leuk.
Alleen maar praten vinden kinderen soms lastig, dus werken we
spelenderwijs aan de doelen. We stellen vooraf doelen met de ouders en
soms met de leerkracht, en met de kinderen zelf. Zo weten we wat we
willen bereiken.
Ook ben ik als jeugdconsulent onderdeel van het sociaal team van de gemeente Berg en dal. Soms is
er meer nodig dan kortdurende ondersteuning en kunnen we samen onderzoeken welke hulp er dan
het beste aansluit bij de hulpvraag. Als er meer hulp nodig is kan er via het sociaal team een indicatie
aanvraag ingediend worden. Wat voorheen enkel via de huisarts kon, kan dus ook via de
jeugdconsulent. Als jeugdconsulent kan ik dit samen met ouders oppakken, wat de lijntjes kort
maakt. Ik heb meer tijd dan bijv. een huisarts om te bespreken wie het kind is, wat voor gezin jullie
zijn, wat de hulpvraag is en wat er dan aan passende hulp is. Wij kunnen hierin heel breed kijken
omdat wij een goed zicht hebben op alle zorgaanbieders in de omgeving. Vanzelfsprekend is dit altijd
in afstemming met ouders en/of voogd. Voor gesprekjes met kinderen heb ik toestemming nodig van
alle gezaghebbende partijen, ik zal dit dus nooit zomaar op aanvraag van school/ leerkracht starten.
Ik ben altijd op maandagochtend op school aanwezig. Bij vragen kun je mij aanspreken. Wanneer ik
niet aanwezig ben is de intern begeleider of de leerkracht het aanspreekpunt. En kun je om een
aanvraag formulier vragen.
Mocht je ondersteuning wel fijn of nodig vinden, maar dit niet via school willen laten lopen, dan kan
er ook een aanvraag gedaan worden bij het sociaal team, op telefoonnummer; 024- 751 65 20.
Wellicht tot ziens op school!
Milka Hut
Jeugdconsulent en medewerker sociaal team Berg en dal.

ingezonden berichten

Voor de zomer hebben we het tussenrapport Sport- en Beweegakkoord gemeente Berg en Dal opgeleverd. De
dromen, ideeën en ambities van 90 lokale organisaties vormden de basis voor dit tussenrapport. Graag nodigen we u uit
om deze ambities verder met ons uit te werken. Dit willen wij doen tijdens een tweetal verdiepingsbijeenkomsten. Uw
veiligheid staat hierbij voorop. Tijdens de bijeenkomsten doen we er alles aan om u volgens de richtlijnen van het RIVM
een veilige én inspirerende avond te bezorgen.

Wat wordt het Lokale Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Berg en Dal?
Het Sport- en Beweegakkoord heeft als doel dat iedereen in de gemeente Berg en Dal een leven lang met plezier kan
sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer. In het tussenrapport staan ambities die plaatselijke organisaties met elkaar hebben geformuleerd over wat
zij samen willen bereiken op het gebied van sport en bewegen. In het uiteindelijke Sport- en Beweegakkoord zijn deze
ambities uitgewerkt naar concrete acties waar we samen mee aan de slag kunnen.

4 thema’s en 14 ambities
In samenspraak met de kerngroep is de input van het Sportakkoordenspel teruggebracht naar 14 relevante ambities,
verdeeld over 4 thema’s. Een overzicht van alle ambities kunt u downlanden door op onderstaande afbeelding te
klikken.

Verdiepen en concretiseren
Spreken één of meerdere van de ambities u aan en wilt u graag een bijdrage leveren aan de realisatie van deze
ambities? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de verdiepingsbijeenkomsten.
Om uw veiligheid te waarborgen en de RIVM richtlijnen te kunnen naleven zijn we genoodzaakt het aantal deelnemers
per bijeenkomst te beperken. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers per avond. Om iedereen een kans te geven
mee te denken organiseren we daarom twee bijeenkomsten. Per bijeenkomst staan de ambities uit twee thema’s
centraal:

•

30 september
Actief & betrokken (samenwerking sport en onderwijs), Dichtbij & veelzijdig (sportaccommodaties en
openbare ruimte)

•

5 oktober
Niemand buitenspel (inclusief bewegen), Samen sterk (gezonde sportorganisaties)

Per bijeenkomst kunt u meepraten over maximaal twee ambities die ú belangrijk vindt, waar u een bijdrage aan wilt
leveren of waarvan u vindt dat deze in het lokale Sport- en Beweegakkoord opgenomen moet worden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Aanmelden kan tot en met 24 september. U ontvangt een bevestiging
per e-mail. De ambities uit de bijlage zijn genummerd. Bij uw aanmelding kunt u aangeven voor welke avond u zich
aanmeldt en over welke ambitie(s) u graag wilt meedenken. Wilt u over meer dan 2 ambities meepraten, dan is het
noodzakelijk om namens uw organisatie met meerdere mensen aanwezig te zijn. Belangrijk: de aanmelding
is persoonsgebonden en alle deelnemers dienen zich aan te melden.

Aanmelden verdiepingsbijeenkomst 30 september

Aanmelden verdiepingsbijeenkomst 5 oktober

Indien er meer animo is dan beschikbare plekken of indien de maatregelen vanuit het RIVM worden aangescherpt gaan
wij kijken naar het aanbieden van online bijeenkomsten.

Gezondheidscheck
Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met informatie over de Corona-maatregelen en een
gezondheidscheck. We vragen u deze gezondheidscheck in te vullen voorafgaand aan de bijeenkomst. Bij
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn) of koorts vragen wij u af te zien van
deelname.
We hopen op een grote opkomst en kijken ernaar uit om met elkaar in gesprek te gaan op weg naar een breed
gedragen Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Berg en Dal. Iedereen is van harte welkom, ook als u tot nu toe
nog niet aan het akkoord hebt kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groet,
De kerngroep

Guus van der Valk – Gemeente Berg en Dal

Dorien Meilink – Pluryn

Ferdi Roelofs – Sportstimulering Berg en Dal

Esther van Dorst – Gemeente Berg en Dal

Erik Groenen – Uniek Sporten

Bas Vosbeek – GGD Gelderland Zuid

Theo Jochoms – De Treffers

Petra Kregting – Forte Welzijn

Ton van der Knijff – Switch ‘87

Jesse Jansen – Forte Welzijn

Marian Schijf – In Beweging

Jeroen van der Linden – Adviseur Lokale Sport /

Daphne Laukens - Kindcentrum Op De Horst

NEVOBO

Anneke Janssen-Dijkstra – SPO Condor

Annemiek van de Grint - sportformateur
(annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl)

NIEUW: ZWEMLESSEN IN BERG EN DAL
In Hotel Erica in Berg en Dal wordt een nieuwe zwemschool gestart: “Zwemschool De Vin Berg
en Dal”. De ervaren zwemjuf Annemie Hurkens zal de zwemlessen gaan verzorgen. Er wordt
een snelcursus (2 keer per week, 80 minuten per les) gestart, en ook reguliere lessen (1 keer
per week 40 minuten per les) kunnen worden gevolgd. Er wordt in kleine groepjes gewerkt,
waardoor uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt.
Uw voordelen bij Zwemschool De Vin Berg en Dal:
- kleine groepjes (max 6-7 kinderen per groep) - weinig afleiding tijdens de les
- persoonlijke sfeer
- als groepje inschrijven is mogelijk
- veel persoonlijke aandacht
- bekwame en vertrouwde instructrice
- les op eigen niveau en tempo
- rijkserkende diploma’s
- warm water (30-31 graden)

Kijk voor alle informatie op de site www.zwemschooldevinbergendal.nl .

