
 

 

       

 

              
Ik laat zien wie ik ben 

Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik 

(The Leader In Me) 

 

 

Nieuwsbrief nummer 7 – 2019/2020 – 14 februari 2020 

Belangrijke data 
17-02:  Bijeenkomst Denktank.  

18-02:  Groepen 1-2 brengen bezoek aan het Teddy Bear Hospital  (Radboud UMC) 

18-02:  Leerlingenraad 

18-02:  Vergadering Medezeggenschapsraad 

19-02:  Laatste werkdag juf Sylvia van Wees 

21-02:  Carnaval op de Biezenkamp 

04-03:  Spreekuur Marianne v.d. Kruis (GGD) 

04-03:  Voorjaarsschoonmaak (hulp gewenst)  

 

 

Bezoek TeddyBear Hospital 

Op dinsdag 18 februari brengen de groepen 1-2 als startactiviteit van het nieuwe thema Ziek zijn, 

een bezoek aan het Radboud UMC. Het gaat om het project Teddy Bear Hospital. Alle kleuters 

nemen dan een knuffel mee die ze samen onderzoeken met co-assistenten. Het doel is de drempel 

naar het ziekenhuis voor kinderen te verlagen en co-assistenten het contact met kleuters te laten 

ervaren. 

Om u enige indruk te geven, hieronder foto’s van ons bezoek uit 2017. 

   
 

 



Carnaval  

De kandidaten voor de prins en pages zijn bekend en er is gestemd.  

 
 

Vrijdag 21 februari wordt bekend wie de jeugdprins is en barst het carnaval op de Biezenkamp weer 

los. We zorgen samen voor een fantastische dag met aandacht voor muziek, optredens, elkaar 

bewonderen. Natuurlijk komt ook de ‘grote’ prins, prins Joost den Draaier, op bezoek.  

Daarnaast is er weer een optocht. Woont u langs de route? Dan zouden wij het leuk vinden als het 

versierd is. Wij nodigen iedereen tevens uit om massaal langs de route te komen staan. U komt toch 

ook?  We starten om 13.00 uur.  

Hieronder de routebeschrijving van de optocht: 

Routebeschrijving optocht: 

* Opstellen op de speelplaats 

* Roerdompstraat 

* Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat 

* Rechtsaf Colonel Eckmanstraat 

* Bij paaltjes linksaf Bongerdstraat 

* Op het kruispunt linksaf richting Koekoekstraat 

* Linksaf Baron van Voorst tot Voorststraat 

* Rechtsaf Buizerdstraar 

* Linksaf Fazantstraat en dan via de Reigerstraat  

   de speelplaats weer op.  

 
 

Wijzigingen binnen het team  

Woensdag 19 februari nemen we afscheid van juf Sylvia van Wees.  

Ze heeft namelijk een andere baan gevonden en zal De Biezenkamp 

verlaten. 

Sylvia heeft ruim 20 jaar les gegeven in Beek en is voor veel leerlingen en 

ouders een bekend gezicht. Sylvia gaat na de carnavalsvakantie als 

leerkracht aan de slag op de basisschool in Ewijk. Een nieuwe uitdaging 

op fietsafstand van haar woonplaats.  

Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 februari is er gelegenheid om, 

na schooltijd, even bij haar binnen te lopen om afscheid van haar te 

nemen. Op maandag en dinsdag is ze te vinden in het lokaal van groep 3 

(op de eerste verdieping), op woensdag in het lokaal van groep 1-2C. 

  

 

 



Door het vertrek van Sylvia vinden er, na de carnavalsvakantie, in een aantal groepen wijzigingen 

plaats.  

In groep 3 zal juf Sylvia Langen de twee dagen van Sylvia van Wees overnemen. Sylvia Langen zal 

hierdoor fulltime voor groep 3 staan. 

In groep 1-2C zal juf Anneke op woensdag de plaats van Sylvia van Wees opvullen. In groep 5B zal 

Juf Lucienne een dag extra werken in plaats van juf Anneke. Lucienne werkt drie dagen in die groep 

en Anneke twee. In groep 6B zal Juf Lucienne niet meer op maandag werken maar de vaste invaller 

Bianca van Boxtel (die reeds goed bekend is in deze groep).  

Ingezonden berichten 

 



 

 

 

 

  

 

 


