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Kalender
Di. 4 april
Di. 4 april
Do.13 april
Vrij.14 april t/m ma.17 april
Ma. 24 april t/m vrij. 5 mei

spreekuur Mirjam Wouters (GGD arts) om 8.30 uur
ouderavond groep 7: Entreetoets
studiemiddag: school sluit om 12.00 uur
Paasweekend
Meivakantie

Di. 9 mei t/m vrij. 12 mei Avondvierdaagse

Inspectiebezoek
Op donderdag 23 maart werd De Bijenkorf bezocht door de inspectie van het onderwijs. Twee inspecteurs
hebben gesproken met directie. IB-er, teamleden, ouders en leerlingen. Daarnaast volgden zij vier lessen in
verschillende groepen. Aan het einde van de dag deelden zij de bevindingen van de dag met team en
bestuur.
Het onderzoek betrof een zgn. verificatie onderzoek. Dit betekent dat er naar twee verschillende onderdelen
is gekeken:
-verificatie van de gesprekken op bestuursniveau (bestuurder, financieel medewerker, GMR en Raad
Toezicht): komt de inhoud van de gesprekken overeen met de praktijk
-De Bijenkorf zelf:
-zicht op ontwikkeling
-didactisch handelen
-resultaten
-kwaliteitszorg

van

De school kon voldoende of onvoldoende scoren: we hebben op alle onderdelen voldoende behaald. Daar
zijn we supertrots op!!!!
De verificatie wordt toegelicht wanneer de totale bestuursrapportage wordt aangeboden.
Ook de bevindingen over de Bijenkorf vormen onderdeel van het uiteindelijke rapport.

NIEUWSBRIEF 042017 | obs Bijenkorf

Muziek op De Bijenkorf
Er zit MUZIEK in De Bijenkorf! De start van de muzieklessen in samenwerking met het HMC (Houten
Muziek Collectief) vond plaats op donderdag 16 maart. De opzet van de lessen is als volgt. De muziekdocent
geeft de ene week les aan uw kind, de groepsleerkracht verzorgt de muziekles de week erna. Hieronder
vindt u een overzicht van de donderdag indeling. Wegens omstandigheden is Simon al 2 maal op
vrijdagochtend op school geweest.
Groep

Muziekles donderdag

groepsleerkracht

Muziekdocent HMC

1-2A

ochtend

Karin Verhoeven

Eveline Schroen

1-2B

ochtend

Lesley Holzapfel

Eveline Schroen

3-5

ochtend

Laura Verhoeven

6

ochtend

Yolanda de Kogel

4

ochtend

Marjan Hettema

Esther

7

middag

Marika Csik

Simon Wienke

8

middag

Caroline van Wijngaarden

Simon Wienke
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ICT

Alle scholen van het Openbaar Onderwijs Houten zijn inmiddels overgestapt naar een andere digitale
omgeving (Google). Ook de Bijenkorf heeft de migratie inmiddels achter de rug.
Daarnaast zijn de computers vervangen door laptops (Chromebooks) waardoor we niet meer afhankelijk zijn
van vaste computer opstellingen.
De migratie betekent tevens het afschaffen van het gebruik van de schoolserver en de overstap naar het
werken in de Cloud. Alle leerkrachten krijgen een eigen laptop waardoor zij thuis en op het werk vanaf een
eigen device in dezelfde digitale omgeving kunnen werken. In het bedrijfsleven is die situatie tegenwoordig
gebruikelijk, voor het onderwijs is het een vernieuwing!!!

Gr. 8 bezig met inloggen op eigen account

Voor De Bijenkorf blijft voorop staan dat ICT wordt ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs!
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Entree- en eindtoets
De leerlingen van groep 7 en 8 sluiten de maand april af met het maken van de entree- en eindtoets. Beiden
zijn CITO toetsen, de afname is verspreid over meerdere dagen en zijn mede bepalend om het advies
voortgezet onderwijs te vormen. Onderdelen die getoetst worden zijn rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Er is wel een duidelijk onderscheid:
-entreetoets groep 7: de uitkomst van de entreetoets geeft een eerste indicatie naar welke richting een
leerling kan uitstromen. De toets gebruiken we tevens om in groep 8 te werken aan onderdelen waar minder
op is gescoord. De entreetoets is niet verplicht.
-eindtoets groep 8: de afname van de eindtoets vindt plaats nadat het definitieve advies is gegeven en nadat
de leerlingen zijn aangemeld op een school in het voortgezet onderwijs. Indien de toets een hoger resultaat
geeft dan de richting waar is ingeschreven, kan het advies worden bijgesteld. De eindtoets geldt tevens als
meetmoment voor de school en moet worden gemeld bij bestuur en inspectie. De eindtoets is verplicht.

Ik wens onze oudste leerlingen veel succes met het maken van de toetsen.
Tijdens de afname is de bovenbouwhal alleen toegankelijk in geval van nood.

NIEUWSBRIEF 042017 | obs Bijenkorf

Koffieochtend
De koffieochtend van donderdag 6 april komt te vervallen. De laatste twee ochtenden werden door een klein
aantal ouders bezocht (gemiddeld 5 personen). Hierdoor is besloten om de laatste koffieochtend van dit
schooljaar niet door te laten gaan. Ik ga graag met ouders in gesprek om hieraan een nieuwe invulling te
geven. Iets voor u om mee te denken? Dan graag een telefoontje (030 6353515) of mailbericht
directie.bijenkorf@oo-h.nl Uiteraard kunt u mij ook persoonlijk benaderen.
Ik hoor graag van u!!!
Tot slot wens ik u alvast een fijn en misschien wel zonnig Paasweekend toe en voor verderop in de maand
ook een ontspannen meivakantie.

Hetty de Ridder
Directeur
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Voor vroege planners vindt u hieronder het vakantierooster voor het komende schooljaar.
eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

za 14 okt 2017

zo 22 okt 2017

Kerstvakantie

za 23 dec 2017 zo 07 januari 2018

Krokusvakantie

za 24 feb 2018

zo 4 maart 2018

Pasen

vr 30 mrt 2018

ma 2 april 2018

VAKANTIES

Koningsdag

in meivakantie

Meivakantie

za 21 apr 2018

zo 6 mei 2018

Hemelvaart

do 10 mei 2018

vrij 11 mei 2018

Pinksteren PO

ma 21 mei 2018

Zomervakantie PO

za 14 juli 2018

zo 26 aug 2018
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Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school gestart:

Maurits van Hengstum in groep 1-2A
Bauke Landzaat in groep 1-2A
Jack Koch in groep 1-2A
Koen Baars in groep 1-2B
Dane Versteegh in groep 1-2B
Ben Hietbrink in groep 1-2B

Ik wens jullie een fijne Bijenkorf tijd toe en natuurlijk ook een warm (hernieuwd) welkom aan jullie ouders.

Welke ouder(s) wil met ons meedenken om Houten nog wat duurzamer te maken?
Woensdag 19 april tussen 17.00 uur en 18. 00 uur is er een brainstorm bijeenkomst over dit onderwerp in de
Bijenkorf, Riddersborch 143, 3993 BK Houten.
OOH heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, vandaar dat deze oproep via de nieuwsbrieven van de
OOH scholen gedaan wordt
Meer informatie en aanmelden voor 12 april bij buitenwijs@nieuwegein.nl

