
 

 

Eindhoven, 27-08-2019 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Op dinsdag 3 september vindt de jaarlijkse stamgroepavond plaats. In deze brief willen we u voorafgaand 
aan deze avond, praktische informatie geven over de gang van zaken in de stamgroep. 
 
Gespreksmomenten 
 
U bent altijd welkom om bij ons binnen te lopen voor een vraag of opmerking. Het kan zijn dat we u  
vragen  om een afspraak te maken, zodat we echt de tijd hebben om uw vraag te beantwoorden.  
 
Daarnaast hebben we een aantal vaste gespreksmomenten: 
 

- Stamgroepavond: 3 september 2019. 
- Startgesprekken op dinsdag 10 september en donderdag 12 september.  
- Voorlichtingsavond groep 8: 22 oktober 2019. 
- Adviesgesprekken 8e jaars: 28 januari 2020 in de avond. 
- Rapportgesprekken na het rapport van 6 februari 2020 en indien gewenst na het rapport van 23 

juni 2020.  
 
Gymnastiek  
De kinderen krijgen gym op donderdag volgens onderstaand rooster : 
 

8:30-9.15 B3 Birgit/Henriette 
9:15-10:00 B2 Saskia  
10:30- 11:15 B1 Gerdieneke/Lonneke 
11:15-12:00 B4 Mieke 
12:45-13.30 B5 Thijs 

 
De kinderen zijn verplicht om te douchen na de gym. We adviseren hierbij slippers te gebruiken. Mocht 
het voor uw kind niet mogelijk zijn om te douchen dan verzoeken we u dit middels een briefje kenbaar te 
maken. 



Instructie rekenen 
Voor het rekenonderwijs werken we met de methode Wizwijs. Dit jaar zijn we gestart met het rekenen in 
de eigen stamgroep. Het werken in de stamgroep zorgt ervoor dat de kinderen op verschillende niveaus 
kunnen werken en zodat wij als stamgroepleider een duidelijk beeld krijgen over hoe de kinderen aan het 
werk zijn. De kinderen werken in hun eigen jaargroep aan de rekendoelen. We werken steeds in blokken 
aan een bepaalde rekenstrategie om zo de kinderen meer tijd te geven om deze vaardigheden zich eigen 
te maken. 

Lezen 
Wij willen u er graag op wijzen dat lezen in de bovenbouw belangrijk blijft. Daarom lezen wij dagelijks in 
de groep. Dit doen we iedere dag aan het begin van de middag of na de korte pauze. Ook thuis lezen blijft 
belangrijk voor de leesontwikkeling van uw kind. Voor tips kunt u altijd bij ons terecht. 

Huiswerk 
Kinderen krijgen vanaf de bovenbouw structureel huiswerk mee. Dit is enerzijds om de kinderen 
vertrouwd te maken met huiswerk wat ze ook in de middelbare school krijgen en anderzijds om te oefenen 
met het plannen van werk. Hierbij moet je denken aan extra oefenstof van rekenen en taal of de 
voorbereiding van een spreekbeurt, een boekbespreking, topografie of een kringgesprek. Groep 6, 7 en 8 
krijgen iedere week huiswerk mee. 

Luizen 
Op maandag na elke vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Het is fijn als de haren schoon 
zijn en niet te veel gel en vlechten bevatten. Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken, u kunt zich opgeven 
via de stamgroepleider.  

Lunchen 
Ook in de bovenbouw eten we samen in de groep. De kinderen nemen een broodtrommel en drinkbeker 
mee (geen pakjes drinken!). Priklimonade, energiedranken en snoep zijn niet toegestaan. Een koek naast 
het brood mag. Alle kinderen gaan vanaf dit jaar naar buiten, mogelijk kunt u daar bij het vullen van de 
trommel rekening mee houden. De kinderen hebben 15 minuten eetpauze en nemen het daarna 
eventueel mee naar buiten.   
 
Medicijnen 
De volgende regels zijn van toepassing: 

• De leerling wordt ziek op school en vraagt om een paracetamol: wij nemen contact op met de 
ouders om te overleggen of ouders hierin toestemmen; in dit geval mogen wij als school 
paracetamol verstrekken aan de leerling. 

• De leerling moet medicijnen innemen op school (en heeft hiervoor in sommige gevallen hulp nodig 
van de leerkracht): Ouders dienen  ervoor te zorgen dat altijd het (gele) formulier ‘overeenkomst 
gebruik geneesmiddelen’ is ingevuld. Daarna mogen wij het geneesmiddel toedienen of gebruikt 
het kind het medicijn al dan niet onder toezicht van ons. 



• Kinderen krijgen van thuis paracetamol mee om in te nemen als ze zich niet lekker voelen: in dit 
geval mag de leerling de paracetamol zelf innemen. Dit vooraf melden aan stamgroepleerkracht.  

Mobiele telefoons 
De kinderen mogen een mobieltje mee naar school nemen.  Deze mobieltjes worden ingeleverd bij de 
leerkracht en niet tijdens schooltijd gebruikt. Verlies of diefstal van een mobieltje valt niet onder 
verantwoordelijkheid van de school. 
 
Rapportage 
De kinderen van groep 6 en 7 krijgen tweemaal per jaar een rapport: op 6 februari  en op 23 juni.   
De 8e jaars leerlingen krijgen één keer een rapport: op dinsdag 28 januari. In de avond zijn dan 
aaneensluitend de adviesgesprekken.  

Verjaardagen 
Als een kind jarig is mag hij/ zij trakteren. We promoten graag een gezonde traktatie. De jarige mag in de 
pauze of na school ook even langs bij de andere bovenbouwcollega’s en de directeur, maar dat is natuurlijk 
niet verplicht. 

Verantwoordelijkheid 
We stimuleren een groeiende verantwoordelijkheid bij de kinderen voor hun eigen spullen en die van 
anderen. Dit houdt in dat ze zelf aan hun gymkleding denken en dat ze zuinig zijn op de spullen die we op 
school hebben (zoals pennen, gummen, linialen, etc.). 
 
Communicatie 
De Bijblijver verschijnt wekelijks. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de dagelijkse gang van zaken op 
school.  
Op onze website www.bsdebijenkorf.nl vindt u praktische informatie zoals de schoolgids, het 
overblijfrooster, het vakantierooster en de laatste Bijblijvers. 
Praktische informatie vanuit de stamgroep wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Wij vragen u dan ook 
om uw actuele e-mailadres door te geven aan de stamgroepleerkracht. 
Het inzetten van de Bijenkorfapp om makkelijker te communiceren wordt intensiever ingezet. Zo kunt u 
snel actuele informatie over de school vinden, ziekmelden en een kijkje in de klas nemen. Deze vindt u in 
de appstore onder basisschool app en dan zoekt u vervolgens naar onze school. 
 
Klasbord voldoet niet meer aan de AVG (privacy wetgeving). De inzet van klasbord stopt dan ook. 
Uiteraard vinden we het van belang om zichtbaar te maken waar we in de stamgroepen aan werken. Dit 
gaan we doen via de app onder de button groepen. Daarvoor ontvangt u nog een duidelijke brief met 
uitleg hoe deze te gebruiken. 
 
 
 
 
 



Speciaal voor de 8e jaars 
Informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs 
De voorlichtingsavond voortgezet onderwijs is gepland op dinsdag 22 oktober. 
Op deze avond geven we uitleg over de inrichting van het voortgezet onderwijs, over het proces van het 
advies, over oriënteren en opgeven op de juiste school en over de IEP eindtoets. Ouders van onze 7e jaars 
die graag op tijd geïnformeerd willen worden, zijn op deze avond vanzelfsprekend ook van harte welkom.  
De komende tijd zullen in de lokale kranten aankondigingen staan over voorlichtingsdagen en mini-lesjes 
op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs. 
Via https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen-planner kunt u kijken welke school 
wanneer opendagen en informatieavonden heeft voor achtstejaars leerlingen. 
IEP-eindtoets 2019-2020 
De IEP-eindtoets vindt dit jaar plaats op 15 en 16 april 2020. 
Musical 
De afscheidsmusical van onze 8e jaars staat gepland op dinsdag 30 juni 2020. Deze avond is voor alle 
ouders van onze school en de (oudere) broers en zussen van onze 8e jaars. Opa’s en oma’s, tantes en 
ooms en andere bekenden die de musical graag willen zien, geven wij de gelegenheid om op 
dinsdagochtend 30 juni te komen kijken. 
 
Tot slot 
We begrijpen dat dit veel informatie is. U kunt deze informatie gedurende het schooljaar nog nalezen op 
de site onder het kopje ‘Onze school’ bij praktische informatie. Daarnaast is er tijdens de stamgroepavond 
de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
Alvast bedankt voor uw interesse en tot ziens op dinsdag 3 september! 
 
De stamgroepleerkrachten van de bovenbouw 
 


