
 

 
                                             Hallo  Nummer 4    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 26 november2017 ) 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze Hallo o.a. : 

 Pareltjes in ons onderwijs 

 Een groener schoolplein 

 Oproep werkgroep Kerst  

 Oproep werkgroep Koningsspelen 

 Schrijfmiddag Amnesty 

 Nieuws mogelijke nieuwe staking 

 Oproep van een ouder over BSO Struin 

 De agenda  

 Nieuws van de GGD 

 Nieuws uit de omgeving (Sinterklaascomité) 
 
Pareltjes in ons onderwijs 

 Vrijdag 10 november genoten we weer van de Sint Maarten optocht. Het toneelstuk was 
zeker een hoogtepunt te noemen. Dank aan alle ouders en vrijwilligers die meegewerkt 
hebben! 

 
 Zaterdag 11 november was er een prachtig optreden van ons schoolkoor. 

De jongste leden van het koor maakten het onderstaande verslag: 
biezenklank zingt ubergsvolkslied. 
de biezenklank heeft wekenlang geoefend om het ubergsvolkslied uit het hoofd te leren. het 
optreden was een groot succes geweest. nog nooit eerder was de zaal zo stil geweest tijdens 
het optreden. 
de cavelieren zongen uit volle borst mee met het refrein. en tot slot kregen ze een lekkere 
zak...? snoep!!!!!  
hanne en maartje de twee jongste van het koor hebben dit stukje geschreven. 



 
 Groep 3 sloot het thema over voedsel af met een heuse kookworkshop in restaurant 

Rozenhof, ze waren uitgenodigd door de ouders van Christian.  Het was een 
geweldige ervaring! 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 In de school is het thema Sinterklaas weer duidelijk aanwezig: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In groep 1/2 kreeg een leerling de opdracht om de plaatjes van Sneeuwwitje en de 
zeven dwergen in volgorde van groot naar klein te plakken. 
Dat leverde het volgende resultaat: 

 
De leerkracht vraagt na bij de leerling: “Hoe heb je het gedaan? Het moest van groot 
naar klein.” De leerling zegt trots: “Ja, groot….klein…..groot…..klein…..” 

 Een mooi voorbeeld van creatief denken, juf rekent het goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een groener schoolplein 
Vanuit de gemeente  kregen we de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij 
natuuronderwijs.  Een grote wens van leerlingen en het team was al langer om een groener 
schoolplein te creëren. De kosten voor het ontwerp vielen onder de subsidieregeling, de 
uitvoering helaas niet. 
We zoeken ouders die mee willen denken over de realisatie van dit ontwerp. Heeft u ideeën 
laat het dan graag weten aan Jolanda Kleinjan. 
Het is ook fijn om ouders in een werkgroep te krijgen die gedurende de realisatie van het 
groener schoolplein meedenkt met leerlingen en het team. Heeft u belangstelling voor deze 
werkgroep dan kunt u dit aangeven bij Jolanda. 
De komende tijd hangt een grote tekening van dit plan in de aula. Kom gerust binnen om het 
te bekijken. 
 
 

 
 
Oproep vanuit de werkgroep Kerst 
De kerstwerkgroep zoekt ouders die: 

 Een adventsstuk of adventskrans willen maken (het liefst gereed 7 december) 

 Mee willen helpen met de versiering van de school op verschillende dagen; graag 7 
december voor het versieren van de aula en de grote kerstboom maar ook 
donderdag 21 december ter voorbereiding op de kerstviering in de avond. 

 Op donderdagavond 21 december mee willen helpen bij het verzorgen van warme 
drank voor de ouders. 

U kunt zich opgeven bij Sylvain Verhoeven, zijn emailadres is sylvain@biezenkamp.nl 
 

 
  



Oproep vanuit de werkgroep Koningsspelen. 
We zoeken twee nieuwe ouders voor in de werkgroep Koningsspelen: 

 Ouder met communicatie achtergrond, die met ons mee kan kijken wat, wanneer en 
hoe we moeten communiceren naar ouders / leerkrachten / verenigingen / stagiaires 
(dit kan waarschijnlijk in een ochtend uitgewerkt worden). 

 Ouder die goed is in het bewaken van de planning en acties, hij/zij houdt het 
draaiboek bij, houdt overzicht, maakt na een overleg een actielijst en plant de 
overleg momenten in (dit kan waarschijnlijk in 3 a 4 vervolg overleggen vanaf nu). 

U kunt zich opgeven bij Jolanda Kleinjan, het emailadres is directie@biezenkamp.nl. 
 
Schrijfmiddag voor Amnesty  
Ook dit jaar doet de gemeente Berg en Dal mee aan de schrijfmarathon van Amnesty. Deze 
is dit jaar op donderdag 7 december, dus vlak voor de dag van de mensenrechten (deze is op 
10 december). Dit jaar schrijven we ook op school, leerlingen die mee willen doen krijgen op 
donderdag 7 december de mogelijkheid hiervoor. Ouders zijn ook van harte welkom vanaf 
13.30 uur tot 15.00 uur in de aula van de school.  
 
Nieuws over een mogelijke staking op dinsdag 12 december 
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag wil ik u op de hoogte 
houden van de komende acties. De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 
leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in 
samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens de 
verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor 
werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. Op 4 oktober lekte uit dat het 
kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. 
Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 
miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. 
Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit 
volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Tegen die tijd zullen er al mogelijk 5000 
leerkrachten tekort zijn in het onderwijs. Dat zou betekenen dat er in 2021 zo’n 115.000 
kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 kan dit getal zelfs al 
opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld 
of zelfs naar huis gestuurd en vacatures blijven in sommige regio’s lang open staan. De vraag 
voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot 
ruim 20%) is tussen het salaris van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet 
onderwijs). Dit, terwijl eenzelfde hbo-opleiding is gevolgd en er vergelijkbare 
verantwoordelijkheden en taken zijn. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten 
kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort 
niet ten goede. Ik begrijp dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan opleveren. Deze 
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat 
ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Op 3 november zijn er nieuwe acties 
aangekondigd. Op het moment dat er in de week van 5 december géén 1,4 miljard voor het 
PO op tafel ligt, zal er op 12 december opnieuw gestaakt worden voor de toekomst van het 
onderwijs! Op de Biezenkamp heeft een groot deel van de leerkrachten aangegeven dat zij 
op 12 december zullen mee staken. Dit betekent dat bij een staking op 12 december de 



Biezenkamp zeer waarschijnlijk gesloten zal zijn. Indien hier meer zekerheid over is, zal ik u 
informeren.  
 
Oproep van een ouder 
Beste ouders, 
 
Graag zouden wij langs deze weg in contact komen met ouders die interesse hebben in de 
BSO van Struin, opvang in de natuur aan het begin van de Ooijpolder. Onze dochter gaat 
sinds twee jaar naar de kinderdagopvang daar en is dan bijna de hele dag buiten; dat bevalt 
haar erg goed. In november is ze begonnen op de Biezenkamp en nu gaat ze ook bij Struin 
naar de BSO. 
 
Struin haalt kinderen direct na school op met grote fietsen, vanaf november ook bij de 
Biezenkamp (in ieder geval op dinsdag en woensdag, eventueel meer dagen). Bij voldoende 
kinderen worden ze aan het einde van de dag ook weer terug gebracht naar school. Het lijkt 
ons erg leuk als er meer kinderen van onze school van deze geweldige plek gebruik kunnen 
maken. 
 
Zouden jullie als je interesse hebt (vrijblijvend) met ons contact op willen nemen 
via michel@flugtak.nl of op 06 - 180 514 39? Alvast bedankt! 
 
Fanny Koerts & Michel Groenenstijn 
ouders van Reza 
 
 
Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin een fijne Sinterklaastijd! 
 

 
 
 
 
 

mailto:michel@flugtak.nl
tel://180%20514%2039/


 

Agenda  

Datum Activiteit 

Donderdag 23 november en 
dinsdag 28 november 

Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

Woensdag 29 november 13.15 uur: de leerlingenraad vergadert over het ontwerp 
voor een groener schoolplein 

Donderdag 30 november Vanaf 12.45 uur: voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8 

Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest op school 
De intocht is dit jaar niet op het schoolplein. Sint arriveert 
rond 8.40 uur via de Baron van Voorst tot Voorststraat  en  
vervolgens de Roerdompstraat, op de Biezenkamp. De 
leerlingen staan in de schooltuin, achter de heg. Ouders 
die willen kijken kunnen ook in de tuin kijken, achter de 
leerlingen. Liever niet aan de overkant van de weg, Sint 
komt namelijk dit jaar te paard en publiek aan één kant is 
fijner voor het paard. 

Woensdag 6 december Studiedag, alle leerlingen zijn lesvrij 

Donderdag 7 december Schrijfmarathon voor Amnesty International in de 
gemeente Berg en Dal. We starten op de Biezenkamp op 
13.00 uur met onze deelname. Leerlingen die mee willen 
schrijven krijgen mogen dit doen in de aula. Ouders zijn 
ook van harte welkom om te schrijven van 13.30 tot 15.00 
uur. We hopen op een grote opkomst. 

Dinsdag 12 december Mogelijk is de school deze dag gesloten wegens een 
staking door leerkrachten. 

Woensdag 20 december 8.30-10.30 Spreekuur Marianne van der Kruis (GGD) 

Donderdag 21 december Vanaf 18.30 uur kerstviering op school. U ontvangt 
hierover nog meer informatie 

Vrijdag 22 december De school is om 12.00 uit en de kerstvakantie begint. 

Maandag 8 januari We vervolgen schooljaar 2017-2018 in een nieuw 
kalenderjaar. 

 
 
 
 
 
   



   

Nieuws van de GGD  
 
Jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
 
Kindervriendschappen  
 
Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben, maar 
het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over zichzelf door 
met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen.  
 
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend van 
vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen. En 
weer andere kinderen vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen 
je kind te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat zich niet 
dwingen. 
 
De betekenis van vriendschap 
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een 
duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis van de 
vriendschap is dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap 
langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al 
heel wat meer. Een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je begrijpt en die 
altijd voor je opkomt. 
 
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 
 
Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid 
en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. 
Benieuwd? Meld je aan via onze website: 
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/ 
 
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben 
er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld 
over mijn kind zit niet lekker in zijn vel,  niet willen eten of juist te veel eten, slapen, drukke 
gedrag  enz. 
Ik ben  op school tijdens het spreekuur, bellen of mailen voor een afspraak is fijn.  
Mijn spreekuur is op woensdag 20 december van 8.30u-10.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u)/06-10069335 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen di,woe en donderdag 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/


 

 

De Kindermonitor 

Beste ouder, 

 

Enige tijd geleden ontving u van ons het verzoek om mee te doen aan de Kindermonitor. De 

Kindermonitor is een onderzoek dat we om de 4 jaar uitvoeren voor de gemeente waarin uw 

kind woont.  

 

Misschien heeft u geen tijd gevonden om de vragenlijst in te vullen? Het kan nog steeds!  

Klik op www.kindermonitoropschool.nl, dan komt u direct bij de vragenlijst. Het invullen van 

de vragenlijst duurt circa 25 minuten. Het kan nog tot 7 december. 

 

Uw antwoorden helpen de gemeente en school om activiteiten en voorzieningen te 

organiseren voor u en uw kind. Daarmee willen ze bijdragen aan een gezond en prettig leven 

voor uw kind. 

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

 

Namens de onderzoekers van de Kindermonitor, 

 

Drs. Mirande Dawson 

Ir. Meta Moerman 

 

 

PS. Heeft u nog vragen? Mail of bel: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl | 0800 – 0200823. 

 
 
 
  

http://www.kindermonitoropschool.nl/
mailto:kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl


Nieuws uit de omgeving 
 

Sinterklaasintocht Beek zondag 26 november 

 

Niet alleen Sinterklaas en zijn Pieten in Spanje zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor hun 

reis naar Nederland, ook het Sinterklaas comité in Beek heeft de mouwen weer opgestroopt. 

De Beekse intocht belooft weer een spannend spektakel te worden. 

Rond 14.00 uur komt de Sint aan bij het pleintje op de Kerkberg om dan vervolgens met z’n allen in 

een lange stoet richting het Kulturhus te wandelen.  

Kinderen uit Beek: komt allen! Sinterklaas wil jullie allemaal na afloop van de voorstelling een hand 

geven.  

Op de website www.sintinbeek.nl zijn foto’s van de intocht van vorig jaar en handige informatie over 

de intocht te vinden. De route en de kleurplaat die binnenkort nog wordt uitgereikt op school 

(waarmee weer leuke prijsjes te winnen zijn) worden ook op de website geplaatst. 

 

http://www.sintinbeek.nl/

