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Beste ouders,

2

Al jaren, nog voordat ik werkzaam was op de Bijenkorf, waren er al
plannen en bijeenkomsten over het natuurgebied tegenover de school
en de strook naar het station. Om verschillende redenen werd de start
van het aanpakken van dit gebied steeds uitgesteld. Men was het niet
eens over de vorm, de financiële crisis speelde mee, kopstukken
verdwenen. Met de komst van een voortvarende wijkmanager (Lenie
Rademakers) en vasthoudendheid van Ton kwam er toch schot in de
zaak. Vorig jaar werden ideeën van kinderen verzameld en
meegenomen in het plan. Tevens werd er een presentatie gegeven en
zou de start in zicht zijn. Nu, bijna een jaar verder, zijn dan eindelijk de
werkzaamheden gestart. De eerste tekenen van het nieuwe
natuurgebied zijn al goed zichtbaar. Het wachten is op de komst van
vlotten, bruggen, speeltoestellen, grasvelden, verstopbosjes en
picknicktafels. Een verrijking van het buitenspelen voor onze bijtjes.
Wij kunnen niet wachten tot het klaar is!
Petra Glandorff
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Project vriendschap in de middenbouw
Het project vriendschap leeft en loopt door de middenbouw
heen. Tijdens het project wordt veel aandacht besteed aan het
kennismaken met elkaar en groepsvorming. In de groepen
hebben we dus ook groepsregels gemaakt, deze zorgen voor een
gezellige en veilige sfeer in de groep. Naast de groepsvorming
doen we ook veel activiteiten, dit is per groep verschillend. Er zijn
vriendenboekjes, ik-bladen en tekeningen, gedichten en zelfs een
rap gemaakt. Ook zijn er veel samenwerkingsopdrachten gedaan
zoals een burcht bouwen (na aanleiding van het prentenboek
‘’samen kunnen we alles’'), gezelschapsspelletjes spelen, dramaactiviteiten en dergelijke. Kortom een mooie en leuke start van het schooljaar!
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Wat hebben wij gedaan:
Wij hebben een gedicht van ANNIE M.G. SCHMIDT gemaakt en een
vriendenboekje gemaakt en een woordzoeker.
We hebben ook regels gemaakt zo dat we het gezellig houden samen. Hier hebben
we ook een handtekening voor gezet.
We hebben ook een tekening van ons zelf gemaakt met daarbij geschreven hoe je
bent. We zijn ook heel lief voor elkaar. We hebben ons ‘’dit ben ik’’ gemaakt.
We hebben een projectmap met al onze dingen erin gemaakt.
Geschreven door: Max en Floor met hulp van de groep.

Project vriendschap in de bovenbouw
Ook in de bovenbouw zijn we bezig met het project over vriendschap. De vier groepen zijn
verschillende kanten op gegaan binnen dit project.
Zo is de groep van Lisa bezig geweest met de geschiedenis van communicatie en hangen verschillende
vormen van communiceren tussen vrienden, van de postduif tot Instagram, in chronologische
volgorde op de tijdlijn in het lokaal. Aan de hand hiervan hebben ze contact gelegd met een school in
Warffum (Groningen) en hebben de kinderen brieven geschreven. Dit hebben de kinderen gedaan
op briefpapier dat ze zelf hebben ontworpen en sommige kinderen vonden het leuk om de brief te
tikken op de ouderwetse typemachine. Dat typen op de typemachine was trouwens nog niet zo
makkelijk…..

De groep van Paula is begonnen met het maken van
een Wall of Friends (zie foto), waarop de kinderen
een foto van een goede vriend hebben gehangen. Ze
hebben interviews over deze vriendschap afgenomen
en een naamgedicht geschreven. Op dit moment zijn
ze bezig met een groepsopdracht die gelinkt is aan de
Kinderboekenweek. De kinderen maken een
landkaart, bedenken personages en schrijven
verhalen. Nieuwsgierig? De groep presenteert het in
de viering van 19 oktober!
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In de groep van Miriam is onderzoek gedaan naar
spelletjes vanaf de jaren ’50 tot nu. Per
tafelgroepje hebben de kinderen onderzocht wat
het favoriete spelletje van dat decennium is. Ook
hebben de kinderen naamgedichten en
vriendschapstekeningen gemaakt.
De groep van Marlies heeft naamgedichten
gemaakt voor elkaar, ieder kreeg een
naamgedicht van een groepsgenoot. De groep
heeft verschillende kringgesprekken gevoerd,
bijvoorbeeld een Nieuwsflits over de tsunami op
Sulawesi. Aan de hand daarvan heeft de groep
gesproken over solidariteit, want moet de regering nu opkomen voor de bewoners van Sulawesi of
moeten ze dat zelf doen? En wat is dan de rol van andere landen?

Bijenkorf en social media
Er vinden geregeld mooie en leuke momenten plaats op de Bijenkorf waarbij ouders en andere
genodigden aanwezig zijn. Het samen beleven vinden wij zeer belangrijk. Wij begrijpen dat er grote
behoefte is om dit soort momenten vast te leggen. Echter merken wij dat deze mooie vastgelegde
momenten niet altijd alleen gebruikt worden voor thuis, maar gedeeld worden via social media. Het
delen van foto- en filmmateriaal van kinderen en personeel is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke
toestemming van ouders en personeel. Wij verzoeken u hierbij dan ook dringend om geen materiaal
te delen via social media! Het is bij wet verboden om zonder toestemming materiaal of gegevens te
delen. Het tast de privacy van de personen aan. Wij gaan er vanuit dat u met respect omgaat met
de privacy en de regel hanteert. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk blijft om foto’s en filmpjes te
maken van vieringen, weekopeningen en overige activiteiten. Mocht dit anders zijn, dan zijn wij
genoodzaakt het filmen en het maken van foto’s op school te verbieden. De foto’s en filmpjes die
door school geplaatst worden op de website of andere media is met toestemming van ouders. Wij
willen u vragen om actief mee te helpen om dit tegen te gaan. Mocht u via social media iets
tegenkomen, wilt u degene die dit gepost heeft onze boodschap meegeven?
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Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt, de kinderen
ontbijten op school in hun stamgroep van 8.30 tot 9.15. Het ontbijt dat we eten
danken we onder andere aan Bakkerij Brakenhoff en Slagerij Veenboer.

Afsluiting Ateliers en
Project
Via een Digiduifbericht hebt u al informatie verkregen
over de inhoud van de afsluiting van de eerste periode van
het Atelier en de afsluiting van het project op donderdag
18 oktober van 15.15 uur tot 16.15 uur. Het is nog mogelijk
om komende week op maandag, dinsdag en woensdag de
“oude” boeken in te leveren op school voor de
kinderboekenruilmarkt. Hoe meer kinderen er boeken
inleveren, hoe meer keus er is tijdens de
kinderboekenruilmarkt. Wij hopen op uw medewerking.

Vieringen
“…….De voorbereiding in de groep is gedaan, de stukjes zijn geoefend, de gemeenschappelijke
ruimte staat vol met ouders, kinderen en andere geïnteresseerden.. De kinderen die hun stukje
gaan laten zien zijn een beetje zenuwachtig maar hebben er veel zin in. Het publiek is muisstil en
na afloop van het optreden volgt een daverend applaus……”
We doen in de stamgroepen erg ons best om onze kinderen een goed publiek te laten zijn tijdens
vieringen en weekopeningen en daarom willen we de ouders graag vragen om ons hierbij te
steunen én het goede voorbeeld te geven. Er zijn een aantal aandachtspunten waarmee u als
ouder er voor kunt zorgen dat de vieringen nog soepeler verlopen, denk hierbij aan: op tijd komen
en achter de kinderen plaatsnemen, eventueel aanwezige peuters in de gaten houden en als zij
onrustig worden even naar een leeg lokaal lopen, onopvallend fotograferen en filmen zodat het
niet storend is voor de kinderen die het onderdeel uitvoeren en te applaudisseren na het
onderdeel. Zo maken we er samen weer fantastische vieringen van dit schooljaar. Bedankt!
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Informatie vanuit de onderbouw:
We gaan een gezellige periode van feesten en uitstapjes tegemoet. Op woensdag 31 oktober
krijgen we een dansworkshop van Fluxus bij ons op school. Daarna komt het Sint Maartenfeest, we
maken op school lampionnen en we lopen op vrijdag 9 november met onze lampionnen door de
school. Wij willen jullie vragen om uiterlijk 9 november een lampionstokje mee te nemen voorzien
van batterij en naam. Op woensdag 14 november gaan we op bezoek bij de bibliotheek in
Krommenie. We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen rijden en begeleiden. U kunt zich
hier vanaf maandag 29 oktober voor opgeven op de groepslijst bij de deur. Eind november
gaan wij ook op bezoek naar een molen. Er is hier iets mis met de pepernoten van Sinterklaas.
Verdere informatie en de oproep voor rij-ouders volgt later.
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