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Corona op school
De besmettingen lopen de afgelopen tijd weer hoog op. Dit
zal u niet ontgaan zijn. Wij lopen hier als school ook
tegenaan. Enkele leerlingen van onze school zitten/zaten in
quarantaine en volgen dan online onderwijs. Ook veel
leerkrachten raken besmet. Dit zorgt ervoor dat er vaak
geen vervanger beschikbaar is als een van onze
leerkrachten ziek is of verlof heeft.
Op ’t Bijenveld in Leuth heeft corona de afgelopen periode hard toegeslagen. Zowel
leerkrachten als klassen moesten in quarantaine. Het blijft een tijd waarin we gedwongen
worden om flexibel te zijn. We zijn heel trots op alle betrokken leerkrachten en leerlingen.
OGO bovenbouw
Op 22 november zijn we met het nieuwe thema: geloof gestart. We zijn op bezoek geweest
bij de kerk waar de pastoor Rudo ons een rondleiding door de kerk gaf. In 5 weken komen de
vijf grootste godsdiensten voorbij: het jodendom, het christendom, de islam, het boeddhisme
en het hindoeïsme. Vlak voor de kerst komt er ook nog een Boeddhist langs om onze leerlingen
te vertellen over zijn levensovertuiging. Onze vieringen rondom Sinterklaas en Kerst komen
ook mooi tot zijn recht binnen dit thema.

Viering
Onze groepen zijn een toneelstuk, liedje of dans aan het voorbereiden
voor de viering van 26 november. Helaas kunnen ouders, door de
nieuwe beperkingen, hier wederom niet bij aanwezig zijn. Wij hopen
dat dit bij de volgende viering weer mogelijk is.

Nieuw meubilair
De kleutergroepen hebben nieuw meubilair. De juffen zijn een hele dag druk bezig geweest
om het lokaal opnieuw in te richten. Het resultaat mag er wezen. Wij hopen dat de ouders van
de onderbouw snel weer in school kunnen komen om het nieuwe meubilair te bekijken.
Sinterklaasviering
Het Sinterklaasjournaal is weer van start gegaan en in de gangen en lokalen
van onze school zijn alweer de eerste gesprekjes over de Sint en zijn pieten
te horen. De Sintwerkgroep met daarin leerkrachten en ouders is druk bezig
met de voorbereidingen, rekening houdend met dat wat in ieder geval wel
kan. Ondanks de huidige situatie rondom corona, gaan we er samen een
mooi feest van maken!

Tip voor ouders:
Sinds dit schooljaar kunt u uw kind ziek- of afwezig melden via Parro. Dit werkt heel praktisch voor ons
en waarschijnlijk ook voor u. Voor ons in het van belang dat u ook aangeeft als het om corona
gerelateerde klachten gaat.

Zwemmen met korting bij Sportfondsenbad Nijmegen West
Sportfondsenbad Nijmegen-West heeft een actie waarbij kinderen op
een studiedag tegen gereduceerd tarief kunnen zwemmen. Omdat
we als school beweging belangrijk vinden, hebben wij de data van de
studie- en werkdrukdagen doorgegeven aan het zwembad zodat u,
wanneer gewenst, gebruik kunt maken van deze actie.

De Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd vindt dit schooljaar plaats op donderdag 17 maart 2022. Je kunt je
hiervoor vanaf nu tot en met 18 februari 2022 inschrijven via een briefje of een mailtje naar wendyrikken@opweg.nl. Je kunt individueel of in tweetallen meedoen.
Op de website www.w4kangoeroe.nl kun je veel informatie vinden over de wedstrijd.
Korte uitleg:
De Kangoeroewedstrijd is bestemd voor alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool
en klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. In Nederland doen nu al ongeveer 110.000
leerlingen mee (wereldwijd 6,5 miljoen!) en het is daarmee de grootste
reken- en wiskundewedstrijd. De wedstrijd kan ook goed gebruikt
worden als voorbereiding in de aanloop naar de Citotoets in het laatste
jaar van de basisschool.
De leerlingen van groep 3 en 4 van de basisschool kunnen sinds twee
jaar meedoen met hun eigen versie wizFUN. Groep 3 mag er 30 minuten
over doen (deze kinderen maken de helft van de vragen). Groep 4 mag
er 60 minuten over doen.
Groep 5 en 6 maken wizKID en groep 7 en 8 maken wizSMART. Zij mogen
50 minuten over de vragen doen.
Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Als je op een niveau
lager meedoet, doe je niet mee met de wedstrijd (voor meer informatie
zie het reglement op onze website).
Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om mee te doen in tweetallen (duo’s). Hiermee wordt de
drempel om mee te doen mogelijk verlaagd. Duo’s doen niet mee met de wedstrijd.
De leerlingen kunnen zich (eventueel samen met de leerkracht/docent) interactief voorbereiden
op de wedstrijd. Hiervoor gaan ze naar de website en klikken bij 'Oefenen' op 'Interactief oefenen'.
Iedereen wint bij Kangoeroe! Iedere deelnemer krijgt een aandenken en een certificaat op naam.
Verder zijn er nog heel veel prijzen te winnen en te verdelen.
Voor de beste 30 leerlingen van groep 7 en de beste 30 leerlingen van groep 8 is er een fantastische
finale (in juni).
Kangoeroe is leerzaam, maar …….. vooral leuk om te doen!
- Iedereen kan meedoen (vanaf groep 3 tot en met 6 VWO )!
- Dus niet alleen de 'slimmeriken'.
- Je mag individueel meedoen, maar ook met duo's.
Juf Wendy
rekenspecialist

Spreekuren Jeugdverpleegkundige GGD: Deze vinden plaats van 08:30: uur tot 9:15 uur
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 15 december
Woensdag 26 januari
Woensdag 16 februari
Woensdag 23 maart
Woensdag 20 april
Woensdag 25 mei
Woensdag 15 juni deze gaat niet door in verband met de studiedag

Agenda:
26 november: Viering
3 december: Sinterklaas op school en surprises en continurooster voor groep 5 t/m 8 tot 14:00 uur.
6 december: Werkdrukdag, alle leerlingen zijn vrij.
23 december: Kerstdiner op school

Monique Vromen.

Speelgoed- en kledingbeurs Ooij
Op zaterdag 13 november was de Speelgoed- en kledingbeurs. Nog
keer in de Sprong en wat later in het najaar vanwege corona. Het
aantal bezoekers was minder, wellicht door de oplopende
besmettingen of door de aankomst van de Sint.
We kunnen wel terugkijken op een gezellige beurs, waar weer veel
spullen een nieuwe eigenaar hebben gekregen. De opbrengst is 414 euro.
De volgende beurs staat gepland op zaterdag 2 april 2022. We
hopen dan op meer bezoekers en minder zorgen om corona.
We kunnen altijd nog nieuwe mensen voor de werkgroep
gebruiken. Lijkt dat je leuk of wil je meer informatie, mail dan naar
clau.van.steen@upcmail.nl

