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Nieuws uit het team
Sinterklaas 2016
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Maandag 5 december was het zover; Sinterklaas bracht een bezoekje aan
den Biekûrf! Even was het spannend, want het duurde toch best wel even
voordat we Sinterklaas met zijn twee Pieten zagen aankomen. Druk op zijn
Agenda
navigatie kijkend, kwam Sinterklaas naar school gewandeld . Gelukkig
hoorde hij alle kinderen van den Biekûrf hard zingen, zodat het zoeken wat
makkelijker ging.
22 december
In de speelzaal hebben we met elkaar, onder muzikale begeleiding van jufKerstviering
Lian, gezellige liedjes gezongen en daarna heeft Sinterklaas aan iedere
19:00 uur
klas een bezoekje gebracht.
In de onderbouw speelde hij met alle kinderen een potje bingo en werd er
lekker gedanst op de Pepernotensamba!
In de bovenbouw zijn weer de mooiste surprises geknutseld. Daarnaast
Aanwezig
kreeg ook iedere groep een groepscadeau. Wat zijn we weer verwend! Het
was een erg gezellige dag!
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Klasse(n)nieuws

Klik hier voo
r het nieuws
van de
onderbouw.

Verkeersquiz groep 7

Klik hier voo
r het nieuws

Woensdag 11 februari zijn er weer de voorrondes van de verkeersquiz.
van de
Groep 7 is al aan het oefenen met de verkeersregels en de verkeersborden.
Dit jaar gaan we de titel verdedigen en hopen we door te stromen naar debovenbouw.
finale.
We houden jullie op de hoogte van uitslag.

Het volge
nde
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op...
woensdag 21
december

Ophalen kleuters
In het vorige Gegons schreven we al over de gevaarlijke situaties die
ontstaan tijdens het ophalen van de kinderen, met het verzoek uw
kind(eren) op te halen bij de poort.
Helaas is hier nog niet veel verandering in gekomen, daarom gaan we
voortaan met de kleuters wachten achter de poort bij de onderbouwingang
totdat zij daar opgehaald worden.
Zo hopen we te voorkomen dat er straks echt iets heel naars gebeurt.

Nogmaals het verzoek; kom op tijd
Wederom verzoeken we u ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op
school zijn. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen, kunnen dan in
hun klas even chillen en om half negen starten de lessen.
Vooral in de onderbouw komt het regelmatig voor dat er kinderen te laat
zijn. Heel vervelend voor uw kind, de andere kinderen en de juf die dan al
met haar lessen gestart is. Meestal wordt er dan ook nog in de klas
uitgebreid afscheid genomen. U zult begrijpen hoe enorm storend dit is.
Bent u om de een of andere reden te laat, zorg dan dat uw kind stilletjes de
klas binnenkomt door in de gang afscheid te nemen. Het voorkomt al een
heleboel onrust. Nog beter is, kom op tijd, dan kan uw kind relaxt aan de
dag beginnen.

Uitnodiging Kerstviering

Voorbereiding Kerstviering
Op vrijdagmiddag 9 december (vanaf 13.00 uur) willen we de gymzaal en
hal in kerstsfeer brengen. Als u in de gelegenheid bent om mee te helpen
zou u dit dan door willen geven aan Armanda (groep 4/5). Als we met een
aantal ouders dit oppakken is het zo gedaan.

Uitnodiging Koffieochtend vrijdag 20 januari 2017
Vrijdag 20 januari staat de koffieochtend gepland. We starten om 8.45 uur
in de hal. De koffieochtend duurt tot ongeveer 10.00 uur.
De volgende onderwerpen komen aan bod:


8.45 uur welkom door Petra



8.45 uur Sanne (IB) geeft informatie over het drempelonderzoek en
de Cito eindtoets



9.05 uur Sanne (IB) geeft informatie over de scholing die het team
volgt mbt spellingsonderwijs en hoe de opgedane kennis ingezet
wordt tijdens de spellinglessen



9.30 uur Liesbeth ( van de Henri Dunantschool) geeft informatie
over beelddenken



10.00 uur de MR van Den Biekurf maakt van de gelegenheid
gebruik om informatie over de MR te geven en te horen wat er leeft
onder haar achterban.

De naam van de ochtend zegt het al…..de koffie staat klaar. We hopen veel
ouders te ontmoeten!

Triple P
Triple P: positief opvoeden van kinderen tussen 0 -12 jaar
In het voorjaar van 2017 start er weer een oudercursus. De cursus wordt
door Triple P als volgt omschreven: positief ouderschap is een benadering
van het opvoeden van kinderen dat zich richt op het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen en op het hanteren van gedrag van kinderen op
een constructieve manier. Het is gebaseerd op het gebruik van goede
communicatie en positieve aandacht om kinderen te helpen bij hun
ontwikkeling.
De eerste avond is een informatiebijeenkomst.
Daarna volgen er 4 cursusdata waarin we verschillende onderwerpen
behandelen. Dan volgen er drie weken waarin er door middel van
telefonische sessies ondersteuning is (dus geen gezamenlijke
bijeenkomsten). De laatste bijeenkomst is een gezamenlijke afsluiting.
Reacties van eerdere deelnemers: “deze cursus zou iedere ouder moeten
volgen”. “Je bent niet de enige die opvoeden weleens moeilijk vindt”. “Ik
vind het een positieve en fijne cursus met veel goede tips”.
Locatie: participatiehuis Bubeclu aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg.
De cursus wordt gegeven door Maaike van Gulik en Hanneke Schilt van
Juvans.
Voor informatie en opgave: telefonisch 073-6444244 of per mail
hannekeschilt@juvans.nl

Open dag Willem van Oranje college Wijk en Aalburg

Kanjerlessen op den Biekûrf
We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen,
geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en
bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het
woord.

Kanjerlessen in de school
Kanjerles; een vertrouwensoefening. De kinderen zitten
tegenover elkaar, knie aan knie. Een van de kinderen ligt op
de rug en wordt door de andere kinderen doorgegeven.
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