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

Nieuwsbrief nummer 3 – 2020/2021 – 29 november 2020
Belangrijke data
4-12: Sinterklaas op de Biezenkamp
17-12: Kerstfeest op de Biezenkamp
18-12: Om 12.00 uur start kerstvakantie.

Vol verwachting klopt ons hart……

Want hoe sluiten we dit rare kalenderjaar af op De Biezenkamp?
Hieronder volgt informatie die hiermee te maken heeft:
• Ook dit jaar komt Sinterklaas op school!
De Sint moet echter wel rekening houden met de landelijke richtlijnen. Vandaar dat er geen
intocht zal zijn bij de start van de schooldag.
Vrijdag 4 december verwachten we hem tegen half 11 op school. Omdat er zo weinig
mogelijk volwassenen in het gebouw mogen, heeft de Sint hulp gevraagd van leerlingen van
groep 8. Zes leerlingen zullen hulppiet zijn op deze dag. We gaan ervan uit dat we een
gezellige dag hebben met Sint, de pieten en met de leerlingen.
• Zodra Sint weer in Spanje is komt de kerstsfeer in school.
Samen met de leerlingen bereiden we ons voor op het kerstfeest. We zijn op zoek naar een
ouder die een mooi adventsstuk wil maken op de balie. Bij voorkeur geen krans maar iets wat
langwerpig is.
Donderdag 17 december vieren we op school kerstfeest. Dit jaar niet in de avond omdat we
willen voorkomen dat er extra contactmomenten ontstaan rondom de school. Zeer
waarschijnlijk houden we een gezellige kerstontbijtje of kerstlunch. U ontvangt hierover nog
meer informatie. We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om met ons mee te
denken. U kunt zich opgeven via een mailtje aan directie@biezenkamp.nl.
• De meeste ouders en leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 hebben inmiddels een ouder/kindgesprek gehad. Voor de leerlingen uit de groepen 8 houden we deze gesprekken in januari.
We bespreken dan namelijk ook de definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs.
Vol verwachting kijken we uit naar ….................?
Op deze vraag zullen vast veel overeenkomstige antwoorden komen, maar er zullen vast ook
verschillen zijn.

We hopen dat u alvast wilt nadenken over deze vraag. Het team van de Biezenkamp komt er bij op
terug.
We wensen u en uw gezin alvast een heerlijk Sinterklaasfeest en een goede tijd richting kerst.
Het team van de Biezenkamp

Sinterklaas
Voorafgaand aan het feest op 4 december is de school al helemaal in Sinterklaassfeer.
De onderbouwgroepen kijken naar het Sinterklaasjournaal. Ze hebben samen met de Sint bingo
gespeeld en iedereen had bingo 
Daarnaast wordt er natuurlijk geknutseld en getekend n.a.v. de Sint.
Hoewel de Sint pas vrijdag komt was het al twee keer feest. We werden door Pieten verrast met iets
lekkers.

Week tegen kindermishandeling
Het is alweer even geleden en misschien is het u ontgaan.
Maar van 16 t/m 22 november was het de Week tegen Kindermishandeling.
De bovenbouwgroepen hebben naar speciale afleveringen gekeken van het Klokhuis.
Mogelijk hebben de kinderen hier thuis over gesproken.
Als je voor jezelf of voor een ander advies of ondersteuning nodig hebt dan kan dit, ook anoniem.
Bel dan naar Veilig Thuis, zij zijn er voor iedereen die direct of indirect te maken hebben met huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Telefoon Veilig Thuis 0800-2000.
Op naar de december maand: met warmte, gezelligheid, aandacht voor elkaar. Dat gun en wens ik
jullie allen. Zorg voor elkaar.
Yvonne Bartholomaus (Intern Begeleider)

Van de MR
Op 27 oktober heeft de MR online een nieuwe vergadering gehad. Lidwien Stortelder heeft zich
tijdens deze vergadering aangesloten als nieuw personeelslid.
De volgende agendapunten zijn besproken:
-

-

-

De MR heeft een nieuw doel toegevoegd binnen de eigen jaarplanning/het activiteitenplan
voor dit schooljaar: zichtbaar zijn voor ouders en goed communiceren met ouders.
Er is subsidiegeld vrijgekomen t.b.v. de corona-achterstanden. Deze worden nu m.n. ingezet
in de groepen 3 en 4. Ook wordt het programma Letterster vanuit deze subsidie bekostigd.
De subsidie mag het hele schooljaar ingezet worden. Er komt een plan om de inzet/keuzes
die het team maakt te kunnen verantwoorden.
Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. In de loop van het schooljaar zal
hier het schoolplan 2020-2024 in een nieuw, visueel concept te zien zijn. Ook de schoolgids
zal aangepast worden (bijvoorbeeld door het toevoegen van recente foto’s) en geplaatst
worden. Schoolplan en schoolgids zijn in de oude vorm al wel goedgekeurd door de MR en in
te zien op de website.
Er wordt een oproep gedaan voor ouderhulp rondom het praktische verkeersdiploma in
groep 7: kan dit weer opgepakt worden?
De verkeerssituatie rondom school blijft gevaarlijk. Er wordt opnieuw contact gezocht met de
Gemeente om de situatie aan te kaarten. Daarnaast gaat de leerlingenraad actief aan de slag
met dit thema. Zo kan er een ludieke actie opgezet worden. Ook komt er aandacht voor in de
klassen.

Sint Maarten
Op 11 november hebben we het feest van Sint Maarten gevierd. Vanwege de landelijke
richtlijnen hebben we het op andere manier gedaan.
De groepen 1-2 liepen een optocht door de school en keken daarna naar een toneelstuk over Sint
Maarten. Dit toneelstuk werd gespeeld door leerlingen uit groep 8. Dank aan Ramona van Leth
voor de foto’s

ingezonden berichten
Een online schoolschaaktoernooi voor groep 3 t/m 8. Als uw kind interesse heeft dan kan hij/ zij zich
aanmelden bij juf Anneke , anneke.janssen@biezenkamp.nl. De wedstrijden vinden online plaats van
maandag 7 t/m vrijdag 11 december van 14:30-15:30. Dus de kinderen spelen thuis. De finale is 16
december.

De feestdagen staan alweer bijna voor de deur. Deze zullen dit jaar alleen even net wat anders
verlopen dan we gewend zijn. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond ondersteunt alle
basisscholen in Nederland graag bij het organiseren van Corona-proof activiteiten.

Juist daarom zijn we een digitaal initiatief gestart waarin sport, competitie, fun, uitdaging én
persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal staan: de Schoolschaken Christmas Cup!
De Schoolschaken Christmas Cup is hét grootste online jeugdschaaktoernooi voor
basisschoolkinderen in Nederland.
Wordt de beste schaakschool van jouw regio en win de felbegeerde Schaakmatties Christmas Cup!

Waarom moet mijn school deelnemen aan dit toernooi?
✓ Deelname aan dit unieke toernooi is volledig gratis.
✓ Plezier, spanning, uitdaging en educatie staat centraal tijdens dit toernooi.
✓ Dé ideale aanvulling op de lesstof: schaken is goed voor de ontwikkeling van de hersenen,
verbetert de concentratie en zorgt voor zelfvertrouwen.
✓ Meedoen is belangrijker dan winnen: alle deelnemende scholen maken kans op gave prijzen!
Meld jouw school nu aan!

