
 

 
                                             Hallo  Nummer 2    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 26 september 2017 ) 
 

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

 Schoolreisje 

 Stakingsdag donderdag 5 oktober 

 Ouderavond maandag 9 oktober  

 Boekenruilkasten 

 Ziekmelden van uw kind 

 Oproep van een ouder 

 Pareltjes 

 De agenda  
 

Schoolreisje donderdag 28 september 
Donderdag 28 september gaan alle groepen op schoolreisje; 
De groepen 1 t/m 3 gaan met auto’s naar speeltuin de Blije Dries in Wijchen. 
De groepen 4 t/m 6 gaan met de bus naar Apenheul in Apeldoorn. 
De groepen 7 en 8 gaan met de bus naar het openluchtmuseum in Arnhem. 
 
De school begint voor alle groepen gewoon om 8.30 uur. 
De schooldag eindigt voor de groepen 1,2  en 3 om 14.00 uur. 
De schooldag eindigt voor de groepen 4 t/m 8 rond 16.00 uur (we streven ernaar om 16.00 uur te 
arriveren met de bussen). 
 
De groepen 4 t/m 6 vertrekken rond 9.00 uur met busnummers 1, 2 en 3. 
De groepen 7 en 8 vertrekken rond 9.15 met busnummers 4 en 5. 
U bent van harte welkom om uw kind uit te zwaaien. 
De bussen worden geparkeerd aan de Baron van Voorst tot Voorststraat. Wilt u daar rekening mee 
houden en uw auto daar die ochtend en middag niet parkeren. 
 
Als er nog zaken onduidelijk zijn, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook is er informatie 
terug te lezen in de brief die u reeds heeft ontvangen. 
We hopen op een gezellige dag en een veilige thuiskomst. 
 
Staking donderdag 5 oktober 
Middels een brief in  het ouderportaal bent u geïnformeerd over de stakingsdag op donderdag 5 
oktober. Deze brief is nog te vinden op het ouderportaal. 
Deze donderdag wordt er geen lesgegeven op de Biezenkamp en heeft uw zoon of dochter dus een 
vrije dag. We hopen op uw begrip en steun voor deze actie. 
 
Ouderavond maandag 9 oktober 
Maandagavond 9 oktober is er een ouderavond die georganiseerd is door ouders en het team van de 
Biezenkamp. Het thema van deze avond is “Ons brein in de digitale wereld”. 
De avond wordt geleid door Psychotherapeut Berrie Gerrits. De voorbereidende gesprekken zijn als 
zeer inspirerend en boeiend ervaren. We nodigen u dan ook van harte uit voor deze avond en durven 
u te beloven dat het een avond wordt voor zowel ouders uit de onderbouw als uit de bovenbouw. 



Hieronder wat meer informatie, uitgebreidere informatie is te vinden op het ouderportaal. 

We leven in een tijd waarin we met z’n allen voor ons werk, school of vermaak een toenemend aantal 
uren per dag in contact staan met een beeldscherm. Deze ontwikkeling is niet te stoppen en brengt 
ons ook mooie dingen zoals meer informatie, nieuwe kennis en vaardigheden, meer mogelijkheid tot 
contact en zo verder. 
Sommige effecten van deze ontwikkelingen zijn echter minder gewenst. Wie kent niet het kind die niet 
meer achter zijn tablet, mobieltje, PC, game-console is weg te slaan en nog maar moeilijk te porren is 
om “er gezellig bij te komen zitten” of het huiswerk te maken?  
 
Tijdens deze avond zal er dieper worden  ingegaan op deze ontwikkelingen en wordt u een overzicht 
geboden van wat er bekend is vanuit de wetenschap.  
Vragen die aan de orde zullen komen zijn: 

 Wat is er bekend uit de wetenschap over de effecten van de nieuwe media op het brein? En 
hoe werken deze effecten door naar gedrag in de klas, de kwaliteit van het leren en het 
gedrag? 

 Hoe is het te verklaren dat juist kinderen en pubers zo aangetrokken zijn tot de nieuwe 
media? 

 Kun je op iedere leeftijd invloed op het media-gebruik van je kind uitoefenen en zo ja hoe pak 
je dat aan? Wat kan ik leren van andere ouders? 

 Wat is nu verstandig gamen? En hoe herken je onverstandig game-gedrag? 

 Wat is het gemeenschappelijk belang van school en ouders hierin en hoe ondersteun je elkaar 
hierin? 

De presentatie zal ongeveer een anderhalf uur duren waarbij er volop de gelegenheid om vragen te 

stellen en te leren van elkaar.  

De avond zelf vraagt op zich geen voorbereiding. Maar als u het toch leuk vindt iets te doen…..U kunt 
een KRO Brandpunt mini-documentaire (15 minuten) bekijken, waarin kinder- en jeugdpsychiater 
Theo Compernolle zijn visie geeft: https://www.npo.nl/brandpunt/05-10-
2014/KN_1661806/WO_KRO_789654 
 

Boekenruilkasten 
In onze school staan bij beide ingangen boekenruilkasten.  
Leerlingen mogen hier boeken ruilen. Ze nemen een boek mee van huis, zetten deze in de kast en 
zoeken een ander boek weer uit. Ook als er niets te ruilen valt, mag een kind een boek kiezen. Het is 
wel fijn als er nieuwe aanwas in de kasten komt, dus kijk graag in uw eigen boekenkast of u iets kunt 
missen. 
 
Ziekmelden van uw kind 
Het was gebruikelijk om uw kind ziek te melden via de telefoon of een emailadres.  
Sinds we ouderportaal gebruiken kunt u uw kind ook via een bericht op ouderportaal ziek melden. 
Dit is veel efficiënter omdat de ziekmelding rechtstreeks bij de leerkracht komt en niemand centraal 
het emailadres moet controleren. 
Het ouderportaal is een vervanging van de ziekmelding via het emailadres. 
We willen u dan ook vragen om bij ziekte uw kind via het ouderportaal of middels een telefoontje af 
te melden. 
 
Oproep van een ouder 
Valerie Seters is drie weken geleden haar gym tas kwijt geraakt. 
Er is al in de klas gevraagd en overal gezocht maar de tas is nog niet gevonden. 
Het gaat om een zwarte Nike tas met apart schoenen vak. Haar nieuwe sportspullen zitten erin. In 
het handvat staat de naam: Dominique van Seters. 

https://www.npo.nl/brandpunt/05-10-2014/KN_1661806/WO_KRO_789654
https://www.npo.nl/brandpunt/05-10-2014/KN_1661806/WO_KRO_789654


 

 
 
Dit is een soortgelijke tas alleen heeft onze tas één rits aan de zijkant. 
 
Pareltjes op de Biezenkamp 
Ieder jaar gaan de groepen 8 samen met een school uit Duitsland in september op pad om sporen uit 
het verleden van de tweede oorlog te zoeken. We hopen zo de geschiedenis levend te houden en 
leerlingen bewuster de vrijheid te laten ervaren. Het was dan ook geweldig om te ervaren hoeveel 
leerlingen en ouders  zondag bij de herdenking aanwezig waren. 
In het bos, tijdens de wandeling naar de Duivelsberg, werd deze prachtige foto gemaakt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda  
Datum Activiteit 

Donderdag 28 september Schoolreisje voor alle groepen (hulp ouders gewenst) 

Vrijdag 29 september en maandag 2 
oktober 

Studiedagen voor het team van de Biezenkamp. 
Alle leerlingen zijn lesvrij. 

Dinsdag 3 oktober Vergadering MR 

Woensdag 4 oktober Start kinderboekenweek. 

Donderdag 5 oktober Dag van de leerkracht en tevens stakingsdag 

Maandag 9 oktober 20.00 uur: Algemene ouderavond over sociaal media en de 
werking hiervan op het brein. Psycholoog Berrie Gerrits zal 
deze avond verzorgen. 

Woensdag 11 oktober 8.30-10.30 uur. Inloopspreekuur Marianne van der Kruis 
(GGD, zie info hierboven) 

Vrijdag 13 oktober 14.00 uur: de herfstvakantie begint. 

Maandag 16 oktober tot en met 
vrijdag 20 oktober  

Herfstvakantie 

 
Groep 2/3 maakte een wandeling naar de boomgaard en brachten o.a. onderstaande mee. 
 

  



Nieuws uit de omgeving  
 
In de bibliotheek zijn er weer interessante activiteiten. 
 

Creatief fotograferen met je mobiel  
4 oktober 2017, van 14:30 tot 16:30 | Beek-Ubbergen, Bibliotheek Beek-Ubbergen  
Leeftijd: 10-13 
Kosten: € 2,50  
Met je telefoon of tablet heb je altijd een camera bij de hand. Een tik op de knop en klaar! 
Maar wil je van je foto's iets bijzonders maken, dan heb je wat extra trucjes nodig.  
Met leuke tips, instellingen en apps maak je de mooiste plaatjes voor Snapchat of Instagram. 
Van een gaaf portret tot een kunstig stilleven. En waar moet je op letten wanneer je je foto 
online zet? Oefen samen met fotograaf Nienke Wiering. 
Zelf meenemen: smartphone of tablet 
 

 
 

Eigenwijze sprookjes van Koning Kluns 

6 oktober 2017, van 16:00 tot 17:30 | Beek-Ubbergen, Bibliotheek Beek-Ubbergen  
Leeftijd: 4+ 
Kosten: gratis  
Verhalenverteller Paul Groos is Koning Kluns. De onhandige koning vertelt sprookjes aan de 
prinses met wie hij wil trouwen. Welke sprookjes dat zijn?  
Kom maar luisteren. En niet alleen luisteren! Nadat je de verhalen hebt gehoord, ga je er zelf 
mee aan de slag. Verkleden, naspelen, kleuren, een spelletje spelen of zelf vertellen: het kan 
allemaal in deze verhalenspeelworkshop. 
 

 
 
 



 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 


