
  

       

Nieuwsbrief nummer 1  

schooljaar 2019-2020 

 

 Belangrijke data  

 01-10 Vergadering MR 

02-10 Start kinderboekenweek 

02-10 Spreekuur jeugdverpleegkundige 

04-10 Studiedag (school gesloten) 

09-10 Anti pestmiddag leerlingenraad 

11-10 Voorleesdag 

11-10 Afscheid Juf José Heijs 

14-10 Start Herfstvakantie 

24-10 Tentoonstelling kunstwerken 

            Kinderboekenweek (na school) 

25-10 Afsluiting kinderboekenweek  

 

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober begint de kinderboekenweek.  

Tijdens de kinderboekenweek gaan we knutselen. Daar hebben we dozen voor nodig, het liefst een 

schoenendoos. Denkt u eraan om uw kind een schoenendoos mee te geven? 

Op donderdag 24 oktober, vanaf 14.00 uur tot 14.45 uur, bent u van harte uitgenodigd om het 

resultaat te komen bekijken.  

 

Formulieren 

Tijdens de week van de ouderavond heeft u van ons een aantal formulieren ontvangen waaronder de 

stamkaart van uw kind en een lijst voor ouderhulp. 

Er zijn al veel formulieren weer ingeleverd. Voor wie dit nog niet gedaan heeft, verzoeken we u om 

dat alsnog te doen.  

Nieuwe Intern Begeleider op De Biezenkamp. 

Vlak voor de vakantie hoorden we dat Annemieke Derks, intern begeleider voor drie dagen, een 

andere baan gevonden heeft op een school dichter bij haar woonplaats. 

Na de vakantie zijn we een sollicitatieprocedure gestart en we zijn blij dat we jullie kunnen vertellen 

dat het gelukt is om een goede opvolger voor Annemieke te vinden. 



Yvonne Bartholomaus zal vier dagen per week de taken van de leerlingenzorg, als intern begeleider, 

op zich nemen. 

Yvonne is al vele jaren werkzaam op De Biezenkamp, eerst als leerkracht, daarna deels als leerkracht 

met zorgtaken en gespecialiseerde leerkracht met taken binnen passend onderwijs. 

Het team van De Biezenkamp is blij met Yvonne als intern begeleider. 

Yvonne werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

 

Succeservaring  

Met de hele school zijn we de afgelopen weken aan de slag gegaan met het elkaar welkom heten bij 

de start van de dag. Leerkracht en leerkracht geven elkaar een hand, kijken elkaar aan en spreken 

een begroeting uit. We vinden dit belangrijk omdat tijdens dit moment van contact belangrijke 

informatie wordt uitgewisseld. De leerkracht bemerkt al bij de start van de dag of een kind goed of 

minder goed in zijn/haar vel zit. Ook voelt ieder kind zich, als het goed is, bij de start van de dag 

gezien door de leerkracht. Op die manier versterken we de relatie tussen leerling en leerkracht. 

Schoolbreed hadden we als doel gesteld dat het grootste deel van iedere groep deelneemt aan deze 

begroeting en dat is gelukt. Vrijdag 13 september kreeg iedereen een ijsje om dit succes te vieren  

Na de herfstvakantie werken we aan een nieuw schooldoel. We houden u op de hoogte  

 

Voor wie extra uitdaging nodig heeft 

Binnen Condor hebben wij altijd aandacht gehad voor meer- een hoogbegaafde leerlingen die een 

aanpassing in de leerstof of begeleiding nodig hebben. 

Bij deze begeleiding is het belangrijk dat het kind leert leren op een goede manier. Vaak kunnen zij 

iets al, als ze het de eerste keer proberen. Als dat opeens niet lukt wanneer ze complexere 

opdrachten krijgen, kunnen ze erg schrikken. De leerkracht kan dan het beste begeleiden op het 

proces: ‘Hoe ga je dit aanpakken? Wat is er al gelukt? Hoe ga je nu verder? Wat heb je daarvoor 

nodig?’ 

De leerlingen krijgen zo meer zelfvertrouwen, begrijpen dat zij kunnen groeien en zullen uiteindelijk 

beter gaan presteren. 

In het verleden was er een ‘kangoeroe-klas’ voor deze doelgroep georganiseerd. Tegenwoordig is er 

de mogelijkheid voor kinderen om drie keer per jaar deel te nemen aan een ‘kangoeroe-thema’ en 



zetten we onze expertise tussen de thema’s door in om kinderen in de eigen klas te bieden wat nodig 

is. 

Dat laatste heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een portfolio met pittige en afwisselende 

opdrachten. Kinderen maken een plan voor een bepaalde periode en de inhoud van het portfolio 

sluit daarop aan. Na de periode wordt geëvalueerd. Dit bevordert de betrokkenheid bij het eigen 

leerproces, iets wat we belangrijk vinden; voor alle kinderen, maar zeker ook voor de doelgroep. 

Onze specialisten monitoren dit proces en verzorgen spreekuren voor de betrokkenen. 

Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan krijgt u van de leerkracht bericht hierover. 

 

 

Ingezonden berichten 
 

 

 



De meeste ongelukken met jonge kinderen gebeuren in en om het huis. Ze raken 
bekneld tussen de deur, vallen van de trap of verslikken zich in een klein voorwerp. 

Vooral de eerste minuten na een ongeval zijn belangrijk. 

EHBO bij (kinder)ongelukken 
EHBO vereniging Beek 

 

Wanneer: dinsdag 5 november 20.00-21.30 uur 
Tijdens deze avond komen diverse ongelukken aan bod. Er wordt uitgelegd hoe u 

kunt handelen en mogelijk erger leed kunt voorkomen. 
Inloop is vanaf 19.45 uur.  

 
Plaats: Kulturhus in Beek, Roerdompstraat 6 (in de foyer) 

Kosten: gratis (koffie en thee inbegrepen) 
 

Aanmelden: cbbeek@ggdgelderlandzuid.nl 

 

   

 

 

 

 

 

Marianne van der Kruis-Sand 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 



Jeugdverpleegkundige 

T:  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-17.00u) / 06-10069335 

E:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 

Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is? 

Nu de vakantie ten einde is en de kinderen weer op tijd op school moeten zijn, is dat na zo’n 

periode van minder vaste slaaptijden misschien best wel lastig? 

Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij 

nodig om goed te groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te 

kunnen spelen en te leren op school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk. 

Tips om te slapen als een roosje 

• Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan. Als 
het lukt ook in het weekend. Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol 
energie. 

• Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme. 
• Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen 

en niet te veel te beeldschermen. 
• Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect 

hebben (zoals ritalin). 
• Zorg voor rustige bedrituelen: neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje 

voor. 
• Een glas warme melk (met honing) doet nog steeds wonderen. 
• Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf 

ook wilt slapen. Wees consequent hierin. 
• Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is en ook voldoende verduisterd is. 
• Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen 

naar bijvoorbeeld een kinderslaappoli. 
 

Hoeveel moeten kinderen slapen? 

Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een 

kwartier vanaf trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind 

daarvan afwijkt, hoef je je niet direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en 

langslapers. Dit is meestal genetisch bepaald. 

Meer lezen? 

• Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk 
is’. 

• Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer 
slapen, slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen. 
 

Misschien heb je meer vragen? 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 mail gerust voor een afspraak.  

Mijn spreekuur is op woensdag 2 oktober van 8.30u-9.30u 

 

 


