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

Nieuwsbrief nummer 2 – 2020/2021 – 17 oktober 2020
Belangrijke data
19-10: Start herfstvakantie
24-10: Einde zomertijd
26-10: We gaan weer naar school
26-10: Deze week hoofdluiscontrole
11-11: Sint Maarten
12-11: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
14-11: Sinterklaas in Nederland
19-11: Oudergesprekken groepen 1-8 (indien gewenst)
24-11: Oudergesprekken groepen 1-8 (indien gewenst)

En toen?
-En toen… sloten we de kinderboekenweek (met het thema ‘En toen?’) af met een geweldige
tentoonstelling. Alle leerlingen hebben ieder op hun eigen plankje een weg getekend, deze weg
vormt een tijdsbalk. Iedere groep is aan de slag gegaan om langs de weg een tijdsperiode beeldend
vorm te geven. U ontvangt nog een filmpje zodat u toch nog hun publiek kunt zijn.
-En toen… hebben we met de leerlingen de afgelopen periode heel veel boeken gelezen, veel
verhalen over vroeger. En toen beseften we weer eens dat ook de huidige periode waarin we leven
zeer waarschijnlijk ook deel gaat uitmaken van de geschiedenis.
-En toen... waren we dinsdagavond enorm blij dat de scholen in Nederland nog gewoon open blijven.
-En toen… kwamen we weer bij elkaar omdat we het belangrijk vinden dat we blijven vieren. Dus zet
woensdagavond 11 november alvast in uw agenda omdat we dan een alternatief programma
rondom Sint Maarten zullen hebben. Ook zoeken we nog ouders die mee willen helpen bij het
Sinterklaasfeest. U kunt zich opgeven middels een mailtje naar femke.bron@biezenkamp.nl.
-En toen… was het ineens oktober en herfstvakantie en is de zomer weer allang voorbij. Het wordt
vast een vreemde herfst zonder teamsporten, zonder een drankje in een restaurant, nog steeds
zonder ouders in onze school. Een mens zou er somber van kunnen worden. Maar gelukkig draait de
wereld door en gelukkig blijven de kinderen lachen, praten, huilen, mopperen en gelukkig hopen we
dat we over een tijdje kunnen zeggen: “En toen…… “

Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin een fijne vakantie waarbij u volop kunt genieten
van uw kind, net zoals wij dat de afgelopen weken hebben gedaan.
Jolanda Kleinjan

Tentoonstelling En toen?
Via de foto’s kunt u alvast een eerste indruk krijgen van de tentoonstelling.

Groepen 1-2: dino’s

Groep 3: Boeren

Groep 4: Jagers

Groepen 5: Grieken/ Romeinen

Groepen 6: Slavernij

Groepen 7: Egypte

Groepen 8: de Gouden Eeuw
Het filmpje van de tentoonstelling is te bekijken via de volgende link

https://youtu.be/evzY9KzTL2A

Verhalenverteller
Ter afsluiting van de kinderboekenweek hebben alle groepen bezoek gehad van een
verhalenverteller. De verhalen gingen bijvoorbeeld ‘de eerste televisie’. In de bovenbouwgroepen
ging het verhaal over een gezin tijdens WO 2.
Met de groepen 1-2 werd a.d.h.v. voorwerpen een nieuw dinoverhaal verzonnen.

ingezonden berichten
Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie

We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms lukt dat
even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze gemeente verschillende
mogelijkheden. Ouders kunnen een beroep doen op Buurtgezinnen of op Forte Thuis. Maar ook
pleegzorg is in erg moeilijke situaties een optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen
in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een
pleeggezin. Meer informatie over pleegzorg staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar gezinnen die
pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder andere over de verschillende
vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders in de regio. Je kunt ook zien welke
kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een plek. De gegevens van de kinderen zijn
natuurlijk anoniem.
Forte Thuis
Soms kunnen ouders van jonge kinderen wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Hebben ze
iemand nodig die hun met praktische zaken even verder helpt. Dan is Forte Thuis een oplossing.
Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het ophalen/brengen van kinderen naar school, gaan mee naar
zwemles, doen iets leuks met de kinderen of ondersteunen bij opvoeding. Neem voor meer
informatie over Forte Thuis contact op met coördinator Dorette van Lieshout via telefoonnummer 06
- 82 64 85 21 of via email dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl.

Buurtgezinnen
Bij buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) gekoppeld aan warme en
stabiele gezinnen in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden
ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of
sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend opvangen of een rustige huiswerkplek
bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun u contact opnemen met
Marloes Bazuin. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente Berg en Dal. U bereikt haar
via 06-42921883 of marloes@buurtgezinnen.nl.

