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Vrijdag 9 maart 2018

Beste ouders,

6

Ons Bijenvolk groeit! Naast alle nieuwe kleuters die langzaamaan
instromen, krijgen we ook tussentijds wat kinderen op onze
school. Daarnaast wordt ons Bijenvolk ook uitgebreid met dieren.
Naast de kippen, volgen er nu bijen en een konijnenhok is al
gekocht, want binnenkort verwachten we ook konijnen. Aan de
andere kant merken we dat onze oudste bijtjes nu volop bezig zijn
met zoeken naar een nieuwe plek! Ze hebben al verschillende
scholen bezocht en hebben hun definitieve advies gekregen. Nu is
het nog even doorwerken voor de Cito Eindtoets en dan gaan we
echt richting afscheid nemen. Gelukkig hebben we nog even met
elkaar en zijn we, naast het naar het afscheid toewerken, lekker
aan het werk met het voorbereiden op de Opera en de projecten.
Hieronder kunt u lezen waar we allemaal mee bezig zijn.

Petra Glandorff

13-03
14-03
15-03
16-03
22-03
27-03
29-03

KALENDER
Kwartiergesprekken gr. 3 t/m 7
Staking (alle kinderen vrij)
Componistenworkshop gr. Miriam
Informatie-ochtend nw. ouders
Kwartiergesprekken
Mad Science show
Componistenworkshop gr. Lisa
Schoolcie. Vergadering
Paasviering 8.45-9.30 uur
Opera “Prinses Turandot” BB
(19.30 u. Het Wapen van Assendelft)

30-3 Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
02-04 Pasen (alle kinderen vrij)
06-04 Uitgave Bijpraten no. 7
23-10 Herfstvakantie (t/m 29-10)

Informatie opera ‘Turandot’
Het komt steeds dichterbij, de kinderen zijn tijdens de ateliers druk bezig met de
voorbereidingen van de opera. Ze doen dit onder leiding van de stamgroep leerkrachten en een
aantal ouders en opa’s en oma’s.
Voor de voorstelling op donderdagavond 29 maart is het belangrijk
om een aantal zaken te weten. In verband met beperkte ruimte in
de zaal waar we de opera opvoeren mogen de kinderen die een rol
hebben in het stuk twee gasten meenemen. De andere kinderen
mogen één gast meenemen. De zaal gaat open om 19.15 en de
opera start om 19.30. Bij binnenkomst en na
afloop kunt u een drankje kopen aan de bar,
dit is voor eigen rekening. Voor drankjes voor
de kinderen wordt gezorgd.
In de week van 26 maart moeten de
decorstukken, kostuums en rekwisieten naar
het Wapen gebracht worden. Als u tijd hebt om
hiermee te helpen, kunt u zich melden bij Paula.
Op 29 maart gaat de middenbouw kijken naar de generale repetitie van de opera
Prinses Turandot. Deze is ook in het Wapen van Assendelft. We gaan lopend
heen. We vertrekken om 13.00 en zijn om 15.00 weer terug op school.
We zijn nog op zoek naar ouders die met ons mee willen lopen. U kunt zich
opgeven bij de stamgroepleider.
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Opera aan de Zaankoor
Al geruime tijd wordt er geoefend met het Opera aan de Zaankoor (een koor samengesteld
van ouders een leerkrachten). Eerst was dit in klein verband tussen Octant en de Bijenkorf,
later met Octant, de Bijenkorf en het Koraal en vanaf 26 maart a.s. zullen alle Opera aan de
Zaankoren van alle Agora-scholen samen komen om zich voor te bereiden op de Grande Finale
op 22 juni a.s. Mocht u interesse hebben, dan is dit het juiste moment om nog aan te sluiten. Op
26 maart vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom bij Fluxus (Westzijde, Zaandam).

Project in de school
De komende tijd gaan we door de hele school aan de slag met projecten rondom het thema ‘de
natuur’. Er zijn al een aantal projecten gekozen en de interessantste onderwerpen komen aan bod. Zo
gaat de groep van Eva en Anouk het hebben over de dierentuin, de groep van Lonneke over vogels,
de groep van Timna over de boerderij en de groep van Lisa over het plantenrijk. Uiteraard gaan de
andere groepen ook aan de slag met een passend onderwerp. Als u thuis spullen heeft die te maken
hebben met het project, mogen deze uiteraard mee naar school!

Bomen planten
In het kader van het project ‘het
plantenrijk’ gaat de groep van Lisa op
donderdag 15 maart in
samenwerking met de gemeente
bomen planten. Er worden tien elzen
geplant naast het fietspad nabij de
natuurspeelplaats (zie afbeelding).
Na het planten krijgen de kinderen
nog een korte les over het belang van
bomen en wat bomen doen voor een
stad of dorp.

Kampioenschap schoolschaken
Afgelopen woensdag vond in onze school weer de finale van het schoolschaken
plaats. Met het team van de Bijenkorf werden de tafels klaargezet en schoven er
drie andere scholen aan. Om half drie gingen we van start en direct was de strijd
begonnen.
Het Koraal ging meteen aan de leiding. De Westerkim en de Bijenkorf waren
aan elkaar gewaagd. Het was spannend wie er op plek twee zou eindigen, want
ook dit team mocht mee naar het Noord-Hollands kampioenschap. Uiteindelijk
werd het in de laatste ronde beslist. De Bijenkorf eindigde op de derde plaats.
Hiermee eindigde voor ons de deelname aan het schoolschaaktoernooi 2018.
Dorus, Sem, Bart-Jan, Jorian en Maarten, bedankt voor jullie deelname.
Evengoed een mooie beker in de wacht gesleept, goed gedaan! We schaken
op woensdagochtend van half twaalf tot half één lekker door.
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Babynieuws!
Nu de dagen langer worden en de lente in aantocht is, hebben de kinderen ontdekt dat er veel dieren
worden geboren. Het project waar de groep van Timna zich aankomende periode mee bezig houdt
gaat over de boerderij. Het leek de kinderen erg leuk om deze periode voor een dier te zorgen en dat
is gelukt, op woensdag 7 maart zijn er vier
lammetjes geboren op de boerderij en één
lammetje wil niet bij zijn moeder drinken.
Als dit lammetje is aangesterkt en weet
hoe hij moet drinken uit de fles, dan komt
dit lammetje een aantal dagen in de
schooltuin wonen. De kinderen zullen
leren hoe zij het lammetje moeten
verzorgen maar weten na het project ook
waarom sommige dieren niet bij hun
moeder kunnen drinken. We zullen de
speelhoek ombouwen tot boerderijwinkel
en hiervoor zijn wij opzoek naar lege
zuivelverpakkingen. Als u deze
verpakkingen eerst goed wil omspoelen dan kunnen de kinderen deze tijdens hun spel verkopen in
onze eigen boerderijwinkel. Als de kinderen nog andere spullen hebben die passen bij het project
dan zien wij deze ook graag tegemoet.

Bijenvolken in de tuin
Na de komst van de kippen is het nu tijd voor een soort dier dat wel heel passend is bij
onze school. Er komen namelijk bijenvolken naar de Bijenkorf! Inmiddels heeft Ton
samen met Mike Albers van Smart Beeing een stelling in de grond gezet waarop twee
bijenkasten komen te staan. De bijen zullen over het water wegvliegen en dan links af
slaan richting de open lucht boven de huizen. De bijen kiezen zo snel mogelijk het
luchtruim en zullen hun voedsel verder in de omgeving zoeken (3 tot 5 km rond de
school). Kinderen en bijen kunnen dus prima naast elkaar wonen, zonder elkaar tot
last te zijn. Voor het welzijn van de bijen moet het niet te koud zijn tijdens het
verhuizen. Als ze namelijk van de bijentros los komen, kunnen ze verkleumen en
sterven. Nog even geduld dus voor de bijen onze kant op komen. U hoort van ons!
(onderstaande foto’s zijn niet van De Bijenkorf maar van een andere school)
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Werkgroep tuinonderhoud
Door de inzet van Daniëlle en Ton heeft “de tuin” een belangrijke plek binnen het onderwijs op
de Bijenkorf. Kinderen kunnen werken en leren in en over de tuin, ondersteunen bij de verkoop in
de tuinwinkel, oogsten en daarmee koken, maar ook even tot rust komen als dat nodig is. De tuin is niet
weg te denken van de Bijenkorf! We merken dat het voor kinderen belangrijk is dat zij veel in de tuin
kunnen zijn en daar kunnen werken/leren, echter bemerken wij ook dat de tijd van Daniëlle en Ton
schaars is. Dit komt vooral doordat zij ook het onderhoud van de tuin moeten doen. Het zou heel fijn
zijn als er ouders zijn die daarbij kunnen ondersteunen. Al is het maar 1 x in de maand, dan zijn we
daar al erg blij mee. Het gaat dan om allerhande werkzaamheden als wieden, paden verhogen,
plantverzorging, snoeiwerkzaamheden, zaaien, verspenen etc. Mocht u iets voor de school willen doen
en graag met uw handen werken, geef u dan op bij Daniëlle of Ton. We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Paasviering
Op donderdag 29 Maart hebben we weer een paasviering.
In verband met de generale repetitie van de opera ‘Prinses Turandot’ hebben we de
paasviering verplaatst naar de ochtend. De paasviering start om 8.45 en zal tot ongeveer
9.30 duren.
De paasviering staat in het teken van hoop. Het is die week ‘week van de hoop’.
Er zullen liedjes gezongen worden en er is een bijdrage van de groep van Anouk, Ingrid
en Welmoed. De groep van Paula verzorgt de presentatie.

Leerresultaten zichtbaar
Vanaf heden zijn de leerresultaten van uw kind(eren) zichtbaar in Digiduif onder leerontwikkeling. Het
gaat om de resultaten van de groepen 3 t/m 7.

Nieuw gezicht…
Vanaf afgelopen week hebben wij er een extra kracht bij. Monique
van Eekeren zal de komende maanden ons team versterken op
administratief en ICT-gebied. Zij zal daarnaast ook ingezet

worden om kinderen te begeleiden, waar nodig. Monique zal in

ieder geval de komende 5 maanden bij ons blijven. Daarna zal zij
doorstromen naar een andere baan. Wij hopen op een fijne
samenwerking met Monique.
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