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Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Net als ieder
jaar kunnen de kinderen niet wachten tot het zover is, maar zijn wij blij
dat we nog een aantal weken hebben om alles gereed te maken voor
het nieuwe schooljaar. Er moeten nieuwe groepsindelingen gemaakt
worden, materialen besteld, roosters gemaakt, overdrachten
plaatsvinden etc. Daarnaast hebben we ook altijd nog een aantal
activiteiten in de planning staan die ook georganiseerd moeten
worden. Een lekkere drukke, maar zeker ook gezellige periode dus. Wij
hopen dat de weergoden ons goed gestemd blijven de komende tijd
(dus niet te heet, maar wel lekker genoeg om buitenactiviteiten te
doen) en gaan er nog even voor….
Om u ook alvast een goede voorbereiding te kunnen geven op het
nieuwe schooljaar, sturen we u bij deze Bijpraten het nieuwe
vakantierooster toe voor volgend schooljaar. Hierop kunt u alle vrije
dagen terugvinden voor schooljaar 2018-2019.
Petra Glandorff

KALENDER
19-6
20-6
21-6

Vergadering schoolcommissie
Excursie RWZI bovenbouw
GGD controle onderbouw
Bekendmaking groepsindeling
22-6 Grote Finale Operajaar 15.00-20.00
27-6 Sport- en speldag
28-6 Studiemiddag alle kinderen vrij
04-07 Welkomkring
Kwartiergesprekken
06-07 Kwartiergesprekken
Ouderfeest
13-07 Uitgave Bijpraten no. 10

Komt allen!
Graag nodigen we u allen uit voor de “Grande
Finale” van het operajaar ‘Opera aan de Zaan’
op vrijdag 22 juni van 15.00 uur tot 20.00 uur.
In het operajaar hebben de kinderen van alle
scholen van Agora kennis kunnen maken met
opera. Ze zijn naar het theater geweest en ze
hebben onder leiding van projectcoaches van De
Nationale Opera mooie lessen gehad, gezongen
en een voorstelling gemaakt (Turandot). Dit
operajaar wordt feestelijk afgesloten met een
Grote Finale aan de Zaan. Dit doen we samen
met alle leerlingen, leraren en ouders van de 25
Agora-scholen. U bent allen van harte welkom!
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Programma Grote Finale Operajaar
In het Zaantheater
In de grote zaal van het Zaantheater wordt vier keer een voorstelling gegeven, in
de kleine zaal drie keer een workshop voor jonge kinderen.
In de workshop kunnen kinderen acteren, zingen, dansen, regisseren en presenteren aan
de hand van het verhaal over de kleine zeemeermin. De workshop duurt 30 minuten. Per
keer kunnen 50 kinderen meedoen. Gratis kaarten zijn op de dag zelf te krijgen bij de
ingang van het Zaantheater. Aan de voorstelling doen 60 leerlingen van verschillende
scholen mee samen met echte opera zangers en musici van het Nederlands
Philharmonisch Orkest. Een aantal kinderen van De Bijenkorf zingt mee in de laatste
voorstelling van 19.15 tot 19.55. Elke leerling die meezingt tijdens de voorstelling krijgt
vier toegangskaarten. De overige kaarten worden verdeeld onder belangstellenden. De
kaartjes, polsbandjes en plattegrond met informatie worden vanaf dinsdag 19 juni
uitgedeeld.
Op de Burcht
Het Zaantheater is helaas niet groot genoeg om iedereen een plek in de zaal te geven.
Maar daar is iets op gevonden! Op de Burcht worden de voorstellingen live gestreamd op
een groot scherm. Zo kunnen leerlingen hun klasgenoten zien zingen en hoeft niemand
iets te missen. De Burcht kent een feestelijk programma want hier presenteren alle
scholen zich in tenten rondom het plein. Er zullen optredens en exposities te zien zijn. Er
zijn foodtrucks voor een hapje en een drankje. Namens De Bijenkorf worden er twee
workshops gegeven, één door Vera van Heusden (kunsttechniek) en één door Marjan van
Baekel-Kan (gedicht schrijven).
Op het plein worden diverse optredens verzorgd: een modeshow en optredens van het
grote Opera aan de Zaan Koor dat bestaat uit ouders en medewerkers van Agora. Bij de
modeshow van 16.00 uur doen ook kinderen mee van de Bijenkorf. Daar worden de
prachtige kostuums uit de Opera “Turandot” geshowd.
De toegang tot het terrein op de Burcht is niet openbaar. Om op het terrein te kunnen
komen is een polsbandje vereist. Elke school krijgt voldoende polsbandjes om te verdelen,
één polsbandje voor ieder kind. Volwassenen mogen alleen het terrein betreden als zij
vergezeld worden door een kind met een polsbandje.

Sport- en speldag
Op woensdag 27 juni is de jaarlijkse sport- en speldag. Op deze
dag zullen we, anders dan voorgaande jaren, niet beginnen met
een schoolontbijt. Het schoolontbijt verplaatsen we naar volgend
jaar op de dag van de Paasviering. We beginnen na een korte
bespreking in de eigen stamgroep meteen met de sport- en
speldag. Alle kinderen worden verwacht in sportkleding en
geschikte schoenen. De begeleidende ouders krijgen zo spoedig
mogelijk een draaiboek doorgestuurd met een indeling van de
activiteiten. We hopen op een prachtige, zonnige dag!
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Ouderfeest
Ieder jaar sluit de Bijenkorf het schooljaar af met een feest voor
alle ouders. De afgelopen jaren heeft dit plaats gevonden bij de
Groote Weiver te Wormerveer Ook dit jaar wil de
schoolcommissie op deze locatie een leuk feest geven en wel op 6
Juli vanaf 20.00u. Het feest zal net als andere jaren opgevrolijkt
worden met muziek van DJ Maurice Tjipjes.
We vieren het feest om alle ouders te bedanken voor het
afgelopen schooljaar maar ook om elkaar eens een keer op een
andere manier te spreken. Ook als uw kind nog niet zo lang op de
Bijenkorf zit is het leuk om te komen. U ontmoet op deze manier een hoop andere
ouders.
Bij binnenkomst van het feest krijgt u per persoon drie bonnetjes om drankjes te kunnen
bestellen bij de bar. Mocht u meer willen drinken dan kunt u uiteraard bij de bar extra
drankjes bestellen maar wel op eigen kosten. We hopen veel ouders te zien op het feest,
graag tot dan!
Namens de schoolcommissie,
Linda de Metter

Typecursus
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Wandeltocht
Dinsdag 12 juni hebben weer veel kinderen van de Bijenkorf
meegedaan met de schoolwandeltocht. Het was heerlijk
wandelweer. Onderweg kregen de kinderen een snoepje, aan
het eind de welverdiende beloningsmedaille en een lekker ijsje
en daarna naar huis om de vermoeide voeten lekker te laten
rusten. Heel knap gedaan allemaal!

Kleuterfeest
Op donderdag 14 juni had de onderbouw de hele school voor zichzelf. Het was kleuterfeest.
Iedereen was sprookjesachtig verkleed. De onderbouwgymzaal was versierd en ook het plein zag
er fantastisch uit! We deden 's morgens spelletjes rond het thema sprookjes. Er werd geluisterd,
geraden, gespeurd, gespeeld, geknutseld, gekleurd, een toverdrankje gemaakt enz. enz. en alles
was leuk en het zag er feestelijk en gezellig uit.
We hebben beschuit met aardbeien gekregen met limonade.
We hebben naar een leuke theatervoorstelling gekeken van (b)Roodkapje. Dat was volop genieten
en voor een enkel kind best wel spannend. Natuurlijk is alles weer goed afgelopen.
Jammer genoeg konden we vanwege het weer niet buiten picknicken, maar alle manden met
lekkers werden snel naar binnen gebracht en iedereen heeft zich de pannenkoeken goed laten
smaken.
We hebben ook een reuzenfruitspies gehad.
Omdat het weer niet zo goed meer was en veel kinderen best wel erg moe werden hebben we in de
gemeenschappelijke ruimte nog een film gekeken van het kind van de Gruffalo. Na afloop nog een
heerlijk ijsje. Alle ouders die hebben meegeholpen met pannenkoeken bakken, met alles
klaarmaken in de keuken, met het begeleiden van de groepjes en de spelletjes en met het
opruimen, heel erg bedankt voor de inzet. Dankzij jullie is het een onvergetelijke dag voor de
kinderen geweest.

Foto's van het kleuterfeest komen in Mijn Album
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De Razende Reporterz over Duinrell
Op donderdag 14 juni ging de bovenbouw naar Duinrell. Ze waren om 08.40 bij
de bus. Ze moesten wel een uur rijden! Toen ze eindelijk aangekomen waren aten
ze hun tussendoortje, want het park was nog niet open. Daarna liepen ze naar de
verzamelplek om de tassen neer te zetten en vervolgens mocht iedereen vrij
rondlopen, met zijn groepje. We hebben schoolverlaters geïnterviewd.
Interview Just:
Met wie zat je in het groepje?
- Tieme, Bart-Jan, Sem en Bas.
Wat vond je de leukste attractie?
- Ik denk de Falcon. Die was heel spectaculair.
Interview Merel H.:
Met wie zat jij in het groepje?
- Pleun, Mies en Floor. We gingen ook met
Sten en Niek samen. Dat was heel gezellig.
Wat vond je de leukste attractie?
- Mijn top drie was: De Falcon, de Waterspin en
de Dragon Fly. Iedereen vond het heel leuk en
heeft heel erg genoten.

Naar de Goudvis
We liepen in groepen naar de bus, daarmee gingen we naar de Goudvis. Bij de
Goudvis gingen we naar de ingang waar een man ging uitleggen wat we gingen
doen. Toen gingen we naar de blokhut. We legden onze jassen en tassen daar
neer en gingen ons tussendoortje eten. Daarna gingen we spelen in de speeltuin.
Na het broodje eten gingen we weer spelen. Voordat we naar huis gingen kregen
we een raketijsje. We gingen weer naar huis met de bus.
Geschreven door Miller uit de stamgroep van Lonneke

Zaanse kinderjury
De kinderen van groep 6 hebben deelgenomen aan de Zaanse kinderjury. Wij kregen een kist met 16
verschillende boeken en de kinderen hebben ontzettend veel gelezen. Uiteindelijk moest er worden
gestemd op hun favoriete boek. Verder is er van ieder gelezen boek een verslag gemaakt en al deze
verslagen hebben wij, samen met een Prezi die is gemaakt door Tijn en Dees, ingezonden. De
kinderen kunnen hiermee een schoolreisje naar Terherne winnen.
Op 24 juni 2018 is er een gezellige kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans, met om 15.00 uur de
uitreiking van de Hotze de Roosprijs (prijs voor het winnende boek). Aansluitend wordt bekend
gemaakt welke groep het schoolreisje naar Terherne heeft gewonnen!
Dus noteer deze datum, want onze kinderen maken zeker een kans om te winnen!!

telefoon 075 – 2010121

e-mail info@de-bijenkorf.nl

website www.jenaplanschooldebijenkorf.nl

