
Ieder jaar in oktober wordt de Kinderboekenweek gehouden, met steeds weer een ander thema. 
De Kinderboekenweek is ontstaan om het lezen bij kinderen te bevorderen. Een mooi moment 
om het plezier in lezen extra te stimuleren. Op De Bem doen wij hier natuurlijk elk jaar graag aan 
mee!  
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) in het teken van geschiedenis 
met als thema: “En toen?” We gaan terug in de tijd. Elke klas zal zich verdiepen in een periode 
van de geschiedenis. Dit kan de oertijd zijn, maar ook de Tweede Wereldoorlog. Het blijft 
nog even een verrassing met welk thema er in de klas gewerkt gaat worden. De kinderen 
krijgen meerdere (lees)opdrachten om deze week een succes te laten worden. We gaan zelfs 
een museum maken waar de hele school aan gewerkt heeft. Natuurlijk gaan we dit museum per 
klas ook bezoeken.  
Ook worden er weer nieuwe boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek.  
Wij hebben zin om te reizen door de tijd. We gaan er een leuke en leerzame week van maken 
met de kinderen. Natuurlijk zullen wij foto’s van o.a. het museum met u delen, zodat u ook 
betrokken kunt blijven ondanks deze periode met corona.  
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GESPREKSYCLUS 2019-2020  

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden 
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste 
en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe 
meer boeken we kunnen uitzoeken!   
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?   
U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of 
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert 
de kassabon vóór 15 november 2020 in op school bij de 
leerkracht van uw kind. De Bem levert de kassabonnen in 
bij de Bruna-winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na 
inlevering bij elkaar op we ontvangen een boekenbon. 
We mogen voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.   
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want 
leesplezier creëren we samen!   

SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB? 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE BEM 
Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar drie ouders lid van de oudergeleding om samen met enkele 
leerkrachten de medezeggenschapsraad (MR) van De Bem te vormen. De MR voorziet het 
schoolbestuur van advies en raad over door school ingebrachte onderwerpen. Verder brengt de 
MR eventuele door de ouders ingebrachte onderwerpen onder de aandacht van datzelfde 
schoolbestuur.  
De ouders die in het schooljaar 2020/2021 de oudergeleding van de MR vormen zijn; Diantha de 
Kinkelder, Martine Banning en Roel van Bommel. De leerkrachtgeleding bestaat uit Monique 
Boerboom, Floortje Metsers en Britt Venderbosch.  
Omdat het (zeker in deze tijd) soms wat lastig kan zijn om net die ene persoon uit de 
oudergeleding "te pakken" te krijgen kunt u als ouder gebruik maken van het e-
mailadres: mr.debemzevenaar@liemersnovum.nl en zodoende onderwerpen met de MR delen. 
Daarnaast is de MR sinds dit jaar ook als contact toegevoegd aan SocialSchools zodat u als ouder 
de MR ook via dit kanaal kunt bereiken.  

OUDERVERENIGING DE BEM  
Het schooljaar is begonnen. In het begin van het schooljaar willen wij u op de hoogte brengen wat 
de Ouderraad / Oudervereniging betekent voor De Bem. Binnenkort zal de omzetting van OR 
naar OV plaatsvinden. Wij hebben tot doel de school te ondersteunen bij de organisatie van 
verschillende activiteiten. Daarnaast willen wij graag de samenwerking tussen de school en de 
ouders stimuleren. Hierin vervullen wij een signalerende functie.   
We bevinden ons nog steeds in een tijd waarin we beperkt worden in ons doen en laten. Dit 
ervaren wij bij de organisatie van de verschillende activiteiten. Het is ons streven de activiteiten 
zoveel mogelijk door te laten gaan, waar nodig in aangepaste vorm. Wij dragen zorg voor het innen 
van de ouderbijdrage. Het innen van de ouderbijdrage is een zeer omvangrijke klus, welke wij dit 
jaar verder zullen professionaliseren. Zonder de ontvangen ouderbijdragen is het niet mogelijk om 
de activiteiten voor de kinderen te organiseren. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk. In de BEM 
planner ziet u de data terug. Graag vernemen wij het op voorhand als u wilt deelnemen, dit gezien 
de ruimte in relatie tot de Covid-19 regels.   
Als voorzitter van een enthousiaste groep OR / OV leden zie ik dit schooljaar met veel vertrouwen 
tegemoet. Gezamenlijk willen wij de leerlingen een onvergetelijke tijd te geven. Dit lukt slechts met 
de inzet van hulpouders en de vrijwillige ouderbijdrage. Bij vragen kunt u contact met mij opnemen 
via het mailadres van de oudervereniging.   
Met hartelijke groet,   
Namens het bestuur van de Ouderraad/ Oudervereniging  
Bianca Berndsen (voorzitter)  
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TECHNOPLAZA  

OUDERAVOND VREEDZAME SCHOOL  
GAAT NIET DOOR 
Graag hadden wij u in deze nieuwsbrief willen uitnodigen voor de ouderavond van De Vreedzame 
School op 28 oktober. Helaas kan de ouderavond, gezien de huidige situatie rond het 
Coronavirus, niet doorgaan. Omdat wij het van grote meerwaarde vinden om u als ouder te 
betrekken bij het implementatieproces, zijn wij opzoek naar een nieuwe datum. Deze datum zal 
rond het eind van schooljaar 2020/2021 zijn, zodat we u hopelijk weer kunnen verwelkomen op 
school. We zullen u die avond meenemen in de werkwijze van De Vreedzame School op 
De Bem en zullen terugblikken op de afgelopen drie implementatiejaren.   
Tijdens de informatieavond hadden wij u willen informeren over leerlingmediatie op De Bem. 
Mediatie is een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School en kan worden omschreven als 
een bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen op De Bem leren wat mediatie is, waarna een aantal 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden opgeleid tot leerlingmediator. Deze kinderen zullen dan zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van conflicten in de klas en/of op het schoolplein. 
Leerlingmediatoren helpen kinderen die het lastig vinden om een conflict op te lossen. Ze zijn 
zichtbaar door een gekleurd hesje of jack. Op een rustige plek in de school voeren de 
leerlingmediatoren een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen. De 
leerkrachten bewaken altijd dat de mediatie veilig en succesvol verloopt.   
Voor meer informatie over De Vreedzame School kunt u altijd kijken op de website:  
https://www.devreedzame.school/  
  

Onze leerlingen uit groep 7 en 8 gaan elk jaar 4 keer naar 
Techno-Plaza. Dit jaar gaan de leerlingen van oude plastic 
doppen een luidspreker maken. Voor elke luidspreker zijn 200 
doppen nodig. Daarom vragen de kinderen van groep 7 en 8 
iedereen om mee te sparen! In de hal beneden staat een doos 
waar de doppen in worden verzameld. Het gaat om doppen van 
melkpakken, potten pindakaas, scheerschuim, flessen  
wasmiddel etc. etc. 
Techno-Plaza is het technieklokaal van Liemers Novum waar alle 
scholen uit de Liemers zich bij hebben aangesloten. Vrijwilligers 
van het Techno-Plaza begeleiden kleine groepjes leerlingen bij 
het maken van werkstukken.  
De kinderen zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en 
gemotiveerd. Wanneer u interesse heeft om een dagdeel per 
week met een klein groepje kinderen een opdracht te begeleiden 
kunt u contact opnemen met Joost Grol. Kijk voor meer 
informatie op www.techno-plaza.nl
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AGENDA 
23 september    Start Mediatorentraining Vreedzame School 
30 september  t/m 11 oktober Kinderboekenweek 2020  
6 oktober + 7 oktober  Schoolfotograaf     
7 oktober    Nieuwsbrief 4 
14 oktober    Personeelsdag LiemersNovum; alle leerlingen zijn vrij  
17 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie 
26 oktober    Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

HERINNERING SCHOOLFOTOGRAAF 
Denkt u aan de schoolfotograaf op dinsdag 6 oktober en woensdag 7 oktober a.s.?  
Onder schooltijd worden er individuele foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Kijk hiervoor goed  
naar het onderstaande schema.   
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is, is er geen mogelijkheid om broertjes en zusjes  
foto’s te maken. Het gaat hierbij om alle gezinsfoto’s van broertjes en zusjes.  
De foto’s worden gemaakt op een witte achtergrond. Wellicht wilt u hier rekening mee  
houden qua kledingkeus.   
Hieronder nogmaals de indeling van de klassen- en individuele foto’s:   

 Dinsdag 6 oktober   Woensdag 7 oktober   

 Groep 1/2A  Groep 1/2E 
 Groep 1/2B  Groep 1/2F 
 Groep 1/2C  Groep 3/4 
 Groep 1/2D  Groep 4A 
 Groep 3A  Groep 4B 
 Groep 3B  Groep 6C  
 Groep 5A  Groep 7A 
 Groep 5B  Groep 7B 
 Groep 6A  Groep 8A 
 Groep 6B  Groep 8B  N

IE
U

W
SB

R
IE

F 
23

 s
ep

te
m

be
r  

20
20

 



Hé, jij daar! Ben jij 8 jaar of ouder?  

Heb je wel eens een liedje in je hoofd? Tik jij lekker mee met deuntjes? 

Kortom: Jij wilt graag muziek maken! Kom dan eens bij ons meedoen! 

 

De Beat Builders trommelen er lekker op 
los, de proeflessen zijn een leuke manier 
om in een korte periode kennis te maken 

met allerlei soorten slagwerk. 
Wat ga je doen? Schrijf je in om 6 x op 
vrijdag mee te doen. Je krijgt dan uitleg, 

hoort wat voorbeelden, maar je gaat 
vooral lekker zélf aan de slag! 

 

 
 
 

Data Beat Builders XS 
30 okt 6, 13, 20, 27 nov en 4 dec 

16.30-17.00 uur 
 

De Music Machine is een groep kinderen 
die met blaasinstrumenten werken, ze 
toeteren er graag op los. Welke tonen 
blaas jij eruit? Laat jezelf maar eens 

horen! Je gaat dan 6 x op maandag aan 
de slag. Je krijgt uitleg, hoort 

voorbeelden en je probeert vooral veel 
zélf! We zien je graag, tot dan! 

 

 
 

Data Music Machine XS 
26 okt, 2, 9, 16, 23 en 30 nov 

16.45-17.30 uur 

 

We zien je graag bij: Muziekvereniging Crescendo Slenterweg 8 Zevenaar 

 

Meld je vóór 10 oktober aan via  

jeugd@crescendo-zevenaar.nl   

 

Check de code om te zien wat we doen!   
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