
 

 
                                             Hallo  Nummer 7    
   
                            (schooljaar 2017-2018, 6 februari 2018 ) 
 

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

 Nieuws Kyra Creemers 

 Pareltjes in ons onderwijs 

 Carnaval 

 Groener schoolplein 

 Schoolschaaktoernooi 

 The leader in me 

 De agenda  

 Nieuws uit de omgeving (Carnaval, Mystery X, Wandelvierdaagse, Sportinstuif) 
 

Nieuws Kyra Creemers 

 We ontvingen goed nieuws over Kyra. Inmiddels is ze weer thuis en is er gestart met 
de chemobehandeling in het Radboud Ziekenhuis. Twee maal per week moet ze een 
hele dag naar het ziekenhuis maar mag zoveel mogelijk lekker thuis zijn de overige 
dagen en de nachten. We verwachten dat ze binnenkort weer langs komt op de 
Biezenkamp. 
In de aula kunt u nog aan de slag met een mooie slinger voor Kyra en haar ouders. Nu 
de aula alvast in de Carnavalsstemming is, is het wellicht even zoeken. Vraag gerust 
één van de leerkrachten of een leerling uit groep 8B als u de spulletjes niet kunt 
vinden. 
 

Pareltjes in ons onderwijs 

 Jonas uit groep 1-2B maakte samen met Floris uit groep 8 dit geweldige bouwwerk. 
Een mooi voorbeeld van synergie; samen bereik je meer! 

 



 Bij carnaval horen knutsels, groep 8B maakte maskers van papier-maché en groep 7A 
fantasiedieren. 

 
 De leerlingen van de groepen 3 kennen alle letters, dat was een feestje waard. Fijn 

dat er zoveel ouders waren, dank jullie wel! 

 
 De leerlingen van de groepen 1-2 zijn aan het werk rondom het thema ‘Restaurant’.  

In groep 1-2A werd er daarom heerlijke regenboogsoep gemaakt. 

 



Carnaval 
Woensdag 31 januari hadden we een spetterende prinsen- en pageboel. De leerlingen die 
zich kandidaat hadden gesteld voor prins of page presenteerden zich aan de leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8. 
Vrijdag 2 februari waren de verkiezingen voor de prins en zijn twee pages. Nu afwachten wie 
we vrijdag mogen verwelkomen! Ook dit jaar is er weer een jeugdraad de leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 konden zich hiervoor aanmelden. 
Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op de Biezenkamp. 
Alle leerlingen mogen verkleed komen, het is natuurlijk niet verplicht. 
De schooltijden zijn gewoon van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
Vanuit de oudervereniging krijgen de leerlingen tussendoor een traktatie. Het is wel 
belangrijk dat u, net als anders, zorgt voor een gezond tussendoortje, drinken en een lunch. 
De leerlingen mogen geen confetti en spuitbussen meenemen, serpentines mogen wel. 
Om 13.00 uur verzamelen we op het schoolplein om uiterlijk 13.10 uur te starten met de 
carnavalsoptocht. Publiek langs de route stellen we zeer op prijs. 
De route is als volgt: 

 Roerdompstraat  

 Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat  

 Rechtsaf Colonel Eckmanstsraat 

 Bij paaltjes linksaf Bongerdstraat  

 Op kruispunt linksaf richting Koekoekstraat  

 Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat  

 Buizerdstraat  
 Linksaf Fazantstraat en dan via de Reigerstraat de speelplaats weer op 

 
 

  



 Een groen schoolplein 

Een groen schoolplein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten spelen is leuk en gezond, in 2018 gaan we voor een groener schoolplein! Een fraai ontwerp is 

inmiddels gemaakt voor zo’n gezonder en uitdagender speel-en leefplein. Nu de financiering nog… 

We zoeken  bedrijven of particulieren die een steentje willen bijdragen aan de realisatie. Bent u of 

kent u een bedrijf of persoon die interesse heeft om te sponsoren? Uiteraard staat hier tegenover 

dat de naam/logo van het bedrijf vermeld wordt op het plein zelf en in de communicatie over het 

plein.  

Er zijn verschillende sponsorpakketten, al vanaf €100 euro, maar vrij doneren kan natuurlijk ook! Alle 

beetjes helpen!  Dit kan ook anoniem door een  bedrag over te maken  op NL86RABO0105125458 op 

naam van Stichting Primair Onderwijs Condor o.v.v. Groen schoolplein. Uw gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld. 

Contact via directie@biezenkamp.nl of 024-6841712 

Sponsorformulieren zijn verkrijgbaar bij de leerkrachten / conciërge en directie 
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Schoolschaaktoernooi 
Schoolschaaktoernooi 
Hallo wij komen net terug van het schoolschaaktoernooi, een dag waar je vanaf 10:30 t/m 
16:30 alleen maar bezig bent met schaken en plezier maken.                                
Maar er is ook een klein restaurantje waar je tussendoor iets kan kopen. Om 13:00 t/m 
13:30 is er een pauze, maar normaal duurt het nog wel een circa nog een kwartier voordat 
de volgende match begint. Ik heb het ervaren als een gezellige en leuke dag samen met mijn 
klasgenoten, maar natuurlijk mag het ook met anderen kinderen.  Uiteindelijk is de 
biezenkamp1 4de geworden! En de biezenkamp2: 11de . 
 
Gemaakt door: Niklas en Guus                                                                                         

   
 

The leader in me 
Na de carnavalsvakantie starten we met de invoering van The leader in me. Tijdens 
ouderavonden is hier al enige informatie over gegeven.  Met The leader in me willen we 
persoonlijk leiderschap een duidelijke plaats geven binnen de Biezenkamp. Leerlingen 
krijgen les in zeven eigenschappen waarvan de eerste drie vooral betrekking hebben het 
individu, de volgende drie betrekking hebben op de sociale ontwikkeling en de zevende 
eigenschap gaat over het belang van ontspanning en balans. Hieronder vindt u de zeven 
eigenschappen weergegeven in een boom. 
 



 
 
Het team van de Biezenkamp werkt in teamverband al bijna anderhalf jaar met deze 
eigenschappen en begint deze onder de knie te krijgen. Binnen het team is er een 
ontwikkelteam die een soort van kartrekker is bij de invoering van The leader in Me. 
Graag willen we samen met ouders nadenken hoe we de zeven eigenschappen zichtbaar 
kunnen maken binnen onze school, heel praktisch en visueel (met een mooi logo en een 
duidelijke boom), maar ook hoe het echt in onze genen komt.  Wie heeft zin en tijd om hier, 
in de avonduren, over mee te denken. We kennen al een denktank, deze denktank wordt 
uiteraard van harte uitgenodigd om mee te denken. U kunt zich opgeven via een mail naar 
directie@biezenkamp.nl. Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij één van de leerkrachten. 
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Agenda  

Datum Activiteit 

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. De 
instroomgroep start deze dag ook. 

Dinsdag 27 februari Vergadering MR 

Woensdag 28 februari De leerlingenraad komt bijeen 

Donderdag 1 maart 19.30 uur Ouderavond voor de groepen 1 en 2 (thema 
lesaanbod in de groepen 1 en 2 ter voorbereiding op 
groep 3, de nadruk komt te liggen op de executieve 
functies) 

Vrijdag 9 maart Alle leerlingen krijgen het rapport mee. De leerlingen van 
de groepen 8 krijgen ook het onderwijskundig rapport 
voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs. 

Woensdag 14 maart 8.30-10.30 uur. Inloopspreekuur Marianne van der Kruis 
(jeugdverpleegkundige GGD) 

Donderdag 15 maart en dinsdag 20 
maart 

Oudergesprekken voor de ouders van de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 7. 

Maandag 12 maart t/m vrijdag 16 
maart 

Een school uit Hongarije bezoekt de hele week onze 
school. 

   
 
Tot slot 
 
Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin een heerlijke vakantie en een vrolijke 
carnaval!!!! 
Alaaf! 
 

 
 
 



Nieuws uit de omgeving (Carnaval, Mystery X, Wandelvierdaagse, Sportinstuif) 

 

 
 
 
 



 



 
  
 
 



Volgende Mystery X middag 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: het geheim van licht en kleur! 

met Nils van Rooijen 

woensdag 7 februari 2018 

‘Met kleuren kan je van alles duidelijk maken. Denk maar aan verkeersborden met felle 
opvallende kleuren. Rood is stop en groen is gaan! 
Kijk eens naar je zelf: met rode wangen laat je zien dat je verlegen bent, en als je wat witjes 
bent, dan weet iedereen meteen dat je je niet lekker voelt. 
Ook in de natuur wordt er veel met kleuren gepraat. Planten laten via kleuren zien aan 
insecten waar de mooiste bloemen zijn, en insecten laten met kleuren zien of ze giftig zijn of 
niet. 
Of ze gebruiken juist kleuren om helemaal niet op te vallen. Waarom hebben planten en 
dieren kleuren? 
Zien insecten dezelfde kleuren als wij en waarom krijgen de bladeren in de herfst van die 
mooie kleuren? Naar de antwoorden op deze vragen gaan we deze middag op zoek en gaan 
we 
verder op verkenning  in de bonte wereld van licht en kleur in de natuur?’ 

 
Nils van Rooijen 
“Als ecoloog aan de Radboud Universiteit doe ik onderzoek naar hoe planten samenleven op 
verschillende plekken in de wereld om ons heen. Daarbij ben ik benieuwd hoe planten dit 
doen en hoe planten ook ons kunnen helpen”. 
 
Wandelvierdaagse 
 
Zouden jullie weer een avondvierdaagse in Beek/Ooij/Ubbergen/Berg en Dal willen? 
Meld je dan aan als organisator. 
Voor een doorstart hebben we echt meer personen nodig in de organisatie. Het huidige 
bestuur is te klein. Volgend jaar stoppen 2 of 3 bestuursleden omdat ze geen kinderen meer 
hebben op de basisschool. Zij zijn wel bereid om dit jaar een aangevulde organisatie/bestuur 
te helpen, zodat dit leuke en sportieve evenement voor alle kinderen uit de omgeving niet 
verloren gaat. 
Aanmelden kan via a4d.bergendal@gmail.com 
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