
 

 
                                             Hallo  Nummer 5    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 22 december2017 ) 
 

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

 Pareltjes in ons onderwijs (schrijfmiddag Amnesty, bezoek Valkhof, piano, tafels, kerst, 
luizenpluizen) 

 Een groener schoolplein 

 Herhaalde oproep werkgroep Koningsspelen 

 Nieuws MR 

 Kerst 2017 

 De agenda  

 Nieuws uit de omgeving (Lichtjesavond, techniekmiddag, theatervoorstelling, 
’t Winterstraatje) 

 
Pareltjes in ons onderwijs 

 Donderdag 7 december deden we op de Biezenkamp mee aan de schrijfmarathon van 
Amnesty. De leerlingen waren onder de indruk van de verhalen. Fijn dat er ook enkele 
ouders, dorpsgenoten en de burgemeester kwamen schrijven. 

  
 De groepen 5 brachten een bezoek aan museum het Valkhof en leerden hierdoor nog meer 

over de Romeinen. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 We kregen een prachtig geschenk, namelijk een piano. Hij staat inmiddels in de aula van onze 
school en wordt al goed gebruikt. 

 
 Tafels leren is voor veel leerlingen niet echt een lievelingsbezigheid. Maar als je samen als 

groep aan de slag gaat, het leren zichtbaar maakt en het einddoel voor ogen hebt, dan mag 
het resultaat zeker gevierd worden.  
De leerlingen van groep 5A maakten grafieken om inzichtelijk te maken hoeveel tafels er al 
worden beheerst. 

 
De leerlingen van groep 6B keken een film in hun pyjama om te vieren dat ze hun groepsdoel 
hadden bereikt. 

 
 
 
 

 



 Kerst in school, dat zie je, dat hoor je en dat ruik je vooral: 
Prachtige kerststukken gemaakt in groep 8A  

 
Kerstbomen timmeren in groep 8B 

 
Koekjes bakken tijdens de rekenles in groep 7A 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kerstspel in de onderbouw 

  
Pianomuziek in de aula 

 
En een prachtige kerstviering met heerlijk eten (dank u wel!), mooie muziek, gezelligheid en 
saamhorigheid. Het was heerlijk om deze avond samen te mogen vieren. 

 Ook het luizenpluizen is een pareltje te noemen. Na iedere vakantie en na iedere gevonden 
luis komen de luispluisploegen weer bijeen. Hartelijk dank hiervoor! 

 
 

 
 



 
 
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. 
 
 

 
 
 
Herhaalde 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. 

 
 



 
 
Nieuws MR 
Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 21 november 2017 kwamen de volgende zaken aan de orde: 

 Cursus medezeggenschap voor directeuren. Jolanda is er geweest en heeft een toelichting 
gegeven.. 

 Opfriscursus nieuwe MR-leden: Suzanne Kooij en Henriette de Boer gaan deelnemen. 

 Het jaarverslag is bekeken en toegelicht. 

 Het jaarplan is bekeken en toegelicht. 

 De MR gaat aan de slag met het maken van een huishoudelijk reglement. 

 Een MR moet tegenwoordig aangeven waarvoor ze uitgaven willen maken en hoeveel 
daarvoor nodig is. Daarvoor gaat de MR een activiteitenplan opzetten. 
 

Kerst 2017 
 
Kerst , bij uitstek het feest van het licht. 
Ook het feest van vertrouwen en hoop. 
Een feest waarin mensen over de hele wereld vieren dat ze vertrouwen dat het licht overwint. 
Dat gebeurt natuurlijk altijd in sprookjes;  Het licht overwint , het kwade/de donkerheid verliest. 
Maar gebeurt dat ook in het echte leven? 
Sprookjes zijn verzonnen verhalen, niet echt. 
 
Dat brengt mij, samen met Herman Finkers (mijn landgenoot), op de volgende filosofische stelling: 
“Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan.” 
 
Herman Finkers legt het als volgt uit in onderstaande tekst (ik heb er enkele fragmenten uit gehaald): 
 
Daarboven in de hemel 

Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. 
Als iets niet is bewezen geloof ik het niet zozeer 
Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, 
Pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is………. 
 
Herman Finkers vertelt verder: 
Ik zat in een Tv-programma  
Er werd me haarfijn uitgelegd hoe ik me vergis: 
‘De hemel is iets achterhaalds, er wacht ons boven niets. 
De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets’. 
 
Herman Finkers antwoordt als volgt: 
‘De veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel 
Zijn ook ooit verzonnen,  toch bestaan ze wel. 
Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan!’ 
 
Een mooi staaltje van creatief en kritisch denken, in mijn ogen. 
Met een (h)eerlijke logica. 
En ook zo waar.  
Uw zoon of dochter, onze leerling,  kan vol overtuiging vertellen over belevenissen, gedachtes, 
ervaringen.  



Bij de jongste leerlingen is dat vaak het duidelijkst aanwezig, maar ook de ouderen hebben deze gave 
nog in zich (en zetten deze soms handig in). 
Voor ons gevoel verzonnen zaken, maar  voor de leerling zo waar. 
 
We vieren over een paar dagen kerstfeest. 
Of we nu geloven in de hemel  of niet. 
Met kerst lijkt het soms dat de boodschap van sprookjes ook echt bestaat. 
Oorlogen worden even stil gelegd. 
Ruzies worden bijgelegd. 
Want kerst is toch het feest van de vrede. 
Er wordt heel bewust licht gemaakt in de donkere tijd. 
Inzamelingsacties voor onze medemens die het minder heeft. 
De schijnwerpers worden opeens even op andere zaken gericht. 
Want graag willen wij geloven, en zeker  met kerst, dat het licht wint van het donker. 
 
En als we nu allemaal, met kinderlijke logica, kritisch en creatief een wereld verzinnen waarin meer 
plaats is voor licht en vrolijkheid, dan bestaat die wereld. 
Want iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. 
 
Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin veel lichtpuntjes en een creatieve en kritische 
geest toe. Niet alleen deze kerst, maar ook in het nieuwe jaar. 
 
Fijne dagen en een heerlijke vakantie! 
 
Jolanda Kleinjan 
 
 

Agenda  

Datum Activiteit 

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

Dinsdag 9 januari Vergadering MR 

Woensdag 17 januari 08.30-10.30 uur:  
Inloopspreekuur Marianne van der Kruis (GGD) 

Woensdag 24 januari Vergadering leerlingenraad 

Dinsdag 6  februari Ouderavond groepen 1 en 2 

Vrijdag 9 februari Carnaval op de Biezenkamp, om 14.00 uur start de 
carnavalsvakantie 

Maandag 12 februari t/m vrijdag 
16 februari 

Carnavalsvakantie 

Maandag 19 februari Studiedag, de leerlingen zijn lesvrij 

Dinsdag 20 februari We starten weer op na de carnavalsvakantie 

 
 
 
 
 
   



   
Nieuws uit de omgeving 
 
In 2016 zijn we, naar wij hopen, een traditie gestart en ook dit jaar weer worden op 
kerstavond, zondag 24 december 2017, om 16.00 uur kaarsjes geplaatst bij de graven van de 
militairen op de Canadese Militaire Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in 
Groesbeek.  
De opkomst in 2016 was enorm en vooral ook de vele positieve reacties hebben ons ertoe 
aangezet om verder te gaan met deze “traditie”. Vele ouders gaven in hun commentaar al 
aan dat dit voor hen het begin vormde van een mooie kerstperiode als gezin. 
 
Deze jongen mannen hebben ruim 73 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in 
vrede Kerst kunnen vieren met familie en vrienden. Deze bijzondere namiddag is dan ook 
bedoeld om de herinnering aan hen levend houden. Dit feest van het licht en herinnering 
kan voor vele nabestaanden niet worden gevierd met hun omgekomen 
zonen/broers/zussen/neven/nichten of andere familieleden. Daarom is in geheel Nederland 
dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de vrijheid hebben gebracht, te 
herdenken en de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en dankbaarheid 
te tonen. 
Deze koppeling naar de Kerst in vrede en de begraafplaats willen we maken met de ouders 
en jeugd van Berg en Dal. De geschiedenis van de diverse dorpen die nu onder de Gemeente 
Berg en Dal vallen is immers sterk gekoppeld aan de gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog. Om die reden willen we van harte de schoolkinderen van de Gemeente Berg 
en Dal en hun ouders uitnodigen om er samen voor te zorgen dat op kerstavond bij elke 
grafsteen een kaarsje brandt.   
Via de u bekende schoolkanalen trachten wij u te bereiken.  Vandaar deze informatiebrief 
die de scholen hebben doorgestuurd naar u. De ouders van de kinderen. De aanmeldingen 
voor deelname aan deze namiddag op deze brief gaan dan direct naar een verzameladres 
van het Lichtjes Comité Groesbeek zoals vermeld. Zodoende zijn we dan in staat om de 
opkomst op 24 december in te schatten en de plots in te delen en natuurlijk ook voor de 
ondersteunende middelen te zorgen.  
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven is er gelegenheid om samen warme chocomel 
te drinken en daarbij een stuk heerlijk kerstbrood te eten. Dit op het terrein van de 
beheerder linksachter van de begraafplaats.  
De Zevenheuvelenweg zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer, maar indien u wilt 
meedoen aan deze lichtjesavond kunt u gewoon doorrijden en parkeren bij de begraafplaats 
en op de Zevenheuvelenweg. Verkeersregelaars zullen u daarbij ondersteunen. 

 
Programma: 

15.30 uur: verzamelen op de Canadese Begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg. 
16.00 uur: korte toespraak Ceremoniemeester; 
16.05 uur: korte toespraak Locoburgemeester; 
16.10 uur: eerste kaarsje worden geplaatst; 
16.15 uur: plots worden ingedeeld en naar de juiste plaats gebracht;  
16.15 uur: start plaatsen van de kaarsjes door deelnemers (ouders en kinderen); 
16.45/17.00 uur: Alle kaarsjes geplaatst en branden; 



Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven staat de warme chocomel en kerstbrood klaar op de door 
vrijwilligers aangegeven plaats. Hier staan ook enkele toiletten. 

18.00 uur: einde. 
U kunt u, uw kinderen en eventuele neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes1 opgeven 
door het bijgevoegde aanmeldingsformulier voor 8 december in te vullen en dit vervolgens 

te sturen of te mailen. 
Na 9 december ontvangt u op uw mailadres een berichtje waarin staat aangegeven op welk 
plot u uw kaarsjes kunt plaatsen. Deze plot nummers worden op 24 december duidelijk 
aangegeven door vrijwilligers die u dan naar deze plot zullen begeleiden. 

Wij wensen u een heel mooie kerst toe en hopen u op zondag 24 december 
aanstaande te mogen begroeten. 

 

 

                                                 
 



 



 
 
 



 
  


