
  

 
                                             Hallo  Nummer 1    
   
                            (schooljaar 2018-2019, 2 september 2018 ) 
 

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

 Start schooljaar 2018-2019 

 Ouderavond donderdag 6 september 

 Schoolfotograaf 

 Jaarkalender 

 Inschrijfmiddag nieuwe leerlingen schooljaar 2018-2019 

 Schoolreisje 

 Nieuws van de GGD 

 De agenda (landschapsparade) 
 

 
Start schooljaar 2018-2019 
Maandag 20 augustus was het een vrolijk geheel op het schoolplein. 
Fijn dat we na een vakantie, zonder verdrietige berichten vanuit onze gezinnen, elkaar weer mochten 
ontmoeten. Inmiddels zijn de leerlingen, de ouders en de leerkrachten alweer een beetje gewend. De 
gouden weken, waarin de nadruk ligt op het creëren van een positief groepsklimaat, zijn in volle 
gang. En wat leuk dat in alle groepen, aan de hand van foto’s, zichtbaar is hoe de zaag gescherpt is in 
de vakantie. 
We hopen op een goed schooljaar waarin wij, samen met u, mogen meewerken aan de ontwikkeling 
van uw kind. 
 
Ouderavond donderdag 6 september 
Donderdagavond 6 september is er een ouderavond voor alle ouders. 
Het programma bestaat uit een algemeen gedeelte waarin u informatie krijgt over de speerpunten 
van de school in het komende schooljaar en de medezeggenschapsraad en oudervereniging zullen 
zich kort voorstellen. 
Daarnaast is er uitleg in ieder groep, u kunt kennismaken met de leerkracht(en) en de andere ouders. 
Om ouders, die meerdere kinderen op de Biezenkamp hebben de gelegenheid te geven zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn bij de uitleg in de groepen, hebben we de avond in drie stukken gedeeld;  
19.00-19.45 uur Informatie in de groepen 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B 
19.45-20.15 uur Algemene informatie van de school in de aula 
20.15-21.00 uur Informatie in de groepen 1-2A, 1-2B, 2-3, 3, 4A, 4B 
Voor de ouders die toch nog overlappingen in het programma hebben, hebben we het volgende 
bedacht. De leerkrachten van de onderbouw  zijn van 19.00 tot 19.45 uur aanwezig in het lokaal. U 
kunt dan even kennismaken en u krijgt de informatie op papier mee. De leerkrachten van de 
bovenbouwgroepen zijn van 20.15 tot 21.00 uur in de lokalen, ook hier ligt de informatie op papier 
voor u klaar. 
Van harte welkom allemaal! 
 
 
 
 
 



Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt NIET op woensdag 12 september op de Biezenkamp(zoals in de laatste 
Hallo is vermeld). Deze datum is verzet naar vrijdag 2 november.  Alle leerlingen worden individueel 
en met de groep op de foto gezet. Ook zullen er foto’s worden gemaakt van broertjes en zusjes die 
samen op de Biezenkamp zitten.  
 
Jaarkalender 
In de digitale boekenkast op het ouderportaal is de jaarkalender 2018-2019 te vinden. Op deze 
jaarkalender kunt u ook vergadermomenten van het team vinden. Deze informatie kan handig zijn als 
u bijvoorbeeld een oudergesprek wilt aanvragen. Het kan voorkomen dat er gedurende het 
schooljaar toch nog zaken wijzigen. We proberen de jaarkalender op ouderportaal actueel te 
houden. 
De jaarkalender is ook te vinden als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Inschrijfmiddag nieuwe leerlingen schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 
Dinsdagmiddag 2 oktober is er een inschrijfmoment voor nieuwe leerlingen.  Ouders zijn met hun 
kind van harte welkom vanaf 15.30 uur tot 16.30 uur om een kijkje te nemen in de school en 
eventueel hun kind in te schrijven. 
 
Schoolreisje donderdag 28 september 
Donderdag 28 september gaan alle groepen op schoolreisje. 
Voor alle groepen zoeken we ouders die deze dag mee willen als begeleider. Voor de groepen 1, 2  en 
3 zoeken we ook ouders die willen zorgen voor vervoer. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw 
kind middels een mailtje. 
Binnenkort ontvangt u informatie over tijden en overige zaken. 
 
Pareltjes uit ons onderwijs 

 In groep 4A werd een dramales gegeven. Niet schrikken als u deze foto ziet….. de leerlingen 
doen maar alsof. 

 
 In de groepen 1, 2 en 3 wordt gewerkt rondom het thema ‘Kleding’. 

De afgelopen twee weken hebben de leerlingen samen met de leerkracht het thema 
verkend. De leerlingen hebben nagedacht over wat ze al over het thema weten en ook wat ze 



nog willen weten of onderzoeken. In de groepen zijn deze zaken op lijsten verzameld. Loop 
gerust voor of na schooltijd binnen om de lijst te lezen. 
Vrijdag waren de leerlingen te gast bij een echte kledingwinkel namelijk Nenini. Hier wordt 
vooral tweedehands kleding verkocht. Iedere leerling kreeg iets mee naar school en deze 
kledingstukken zijn nu te vinden in de themahoeken van ieder lokaal. Fijn dat zoveel ouders 
mee konden voor de begeleiding. Dank daarvoor! 

  

 
 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
 
Weer naar school! Tips om te wennen! 

 

De vakantie zit erop. De kinderen gaan weer naar school. Het is vast een beetje wennen! 

Want tijdens de vakantie mag je kind vaak wat later naar bed, eten jullie niet stipt op 

tijd, zijn er geen sportclubjes en zie je wel wat je gaat doen op een dag. Geen gehaast, 

geen gedoe, lekker relaxed! Daar is de zomervakantie voor! 

 

Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in het ritme komt? Ik geef jullie graag wat tips: 

 Doe rustig aan de eerste weken. Geef je kind tijd om uit te rusten na schooltijd 

en maak niet te veel speelafspraakjes. De eerste schooldagen kunnen best 

vermoeiend zijn. 

 Maak je niet te druk dat jullie niet meteen weer in het oude ritme 

zitten. Maar maak wel duidelijke afspraken over bijvoorbeeld 

bedtijd. Je kunt afspreken dat je kind niet gelijk hoeft te slapen om 

19.30 uur, maar wel dat hij in zijn bed ligt (te lezen). Zo komt hij 

tot rust. Geleidelijk aan komt je kind dan weer in het juiste ritme. 

 Niet alleen je kinderen, maar ook jij moet weer wennen aan het 

‘normale’ ritme. Geef ook jezelf tijd en rust om weer terug te 

komen in de regelmaat. 



 Meer tips vind je op de website van JMOuders. 

 Gaat je kind voor het eerst naar school? Bekijk het filmpje ‘Naar de 

basisschool’ van GroterWorden.nl. 
 
 

 
 

 

 

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? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen 

over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, 

eten of advies over gedrag en gevoel van je kind. 

Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!! 

Bellen of mailen voor een afspraak is fijn  

Mijn spreekuur op school start op woensdag 3 oktober van 8.30u-9.30uur.  

De spreekuren zijn ook te vinden in de jaarkalender van De Biezenkamp.  

De spreekuren van Marianne komen overeen met de spreekuren van de 

schoolmaatschappelijk werkende Ans van der Staaij. 

 
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 

 

 

 

 

 

•%09https:/www.jmouders.nl/vrije-tijd/uitstapjes-en-vakantie/vakantie/Checklist-start-nieuw-schooljaar
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.groterworden.nl/youtube/naar-de-basisschool/


Agenda  
Datum Activiteit 

De eerste zes weken van het 
schooljaar. 

Tijd van de gouden weken waarin we activiteiten 
ondernemen voor een positieve groepsvorming. 
In deze periode zijn ook de kennismakingsgesprekken 
tussen ouders en leerkrachten. U kunt zich hiervoor 
opgeven middels een intekenlijst die bij het lokaal hangt. 

Donderdag 6 september 19.30 uur: Ouderavond (deze bestaat uit een algemeen 
gedeelte in de aula en een deel in het lokaal van uw kind) 

Maandag 17 september De groepen 8 herdenken overdag Market Garden samen 
met een school uit Kranenburg. 
’s Avonds herdenking bij het oorlogsmonument in Beek voor 
alle leerlingen en ouders. 

Dinsdag 25 september 19.30 uur: vergadering MR 

Donderdag 27 september Schoolreisje 

Vrijdag 28 september en maandag 1 
oktober 

Studiedagen, alle leerlingen zijn lesvrij. 
 

Woensdag 3 oktober Start kinderboekenweek (thema vriendschap) 

Maandag 8 oktober 19.30 uur: Ouderavond met informatie over de werking van 
ons brein en het effect van sociaal media op dat brein. De 
avond wordt verzorgd door Berrie Gerrits (psycholoog). 

Maandag 15 oktober tot en met 
vrijdag 19 oktober 

Herfstvakantie 

Vrijdag 2 november Schoolfotograaf 

 
 
In de bijlage, op ouderportaal en op de website is nu ook de jaarkalender voor het hele jaar te 
vinden. 
 

 
 
Bij deze foto spreekt het team van De Biezenkamp de wens uit dat het een schooljaar mag worden 
waarin wij, samen met onze leerlingen en ouders, weer veel mogen leren, ontdekken, ontwikkelen 
zodat we samen groeien. 
 
 



Nieuws uit de omgeving  
 

 
 



 
 

 
 
 

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


