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Welkom! 

De zomervakantie met een 
aantal stralende weken is 
bijna voorbij. Hopelijk is het 
voor iedereen een fijne 
vakantie geweest. Maandag 
begint het nieuwe schooljaar 
en stromen de kinderen het 
schoolgebouw in. We kijken 
ernaar uit ze weer te zien en 
hun verhalen te horen. Wij zijn 
er klaar voor! Toch zal de start 
dit schooljaar anders zijn dan 
andere jaren omdat we nog 
steeds met Corona te maken 
hebben. In deze nieuwsbrief 
vindt u de (aangepaste 
maatregelen) die we als 
school hanteren. Leest u ze 
a.u.b. aandachtig door. 

De eerste weken van het 
schooljaar besteden we veel 
aandacht aan de band tussen 
de leerkracht(en) en de 
leerling(en), zodat er het hele 
schooljaar een fijne sfeer in 

de groep op school is. Het is 
de basis voor het werken in 
de groepen. Wij maken hierbij 
onder andere gebruik van de 
methode: De Vreedzame 
School. Dit schooljaar zullen 
wij ons laatste 
implementatiejaar ingaan, 
waarbij wij gaan werken met 
leerlingmediatoren. Wij zullen 
u, als ouder, middels een 
ouderavond informeren over 
de werkwijze van 
leerlingmediatoren op De 
Bem.  

Afgelopen schooljaar stond in 
het teken van een visitatie van 
de nationale Daltonvereniging. 
Uit deze visitatie zijn mooie 
ontwikkelpunten naar voren 
gekomen, waarmee De Bem 
een mooie kans ziet om het 
onderwijs nog verder te 
verbeteren. Wij zullen hier 
later dit schooljaar op 
terugkomen.  

Met ingang van dit schooljaar 
zal naast Dian te Witt, Boukje 
Luttikhold werkzaam zijn als 
intern begeleider. Het betreft 
een uitbreiding van twee 
dagen. Dian zal het 
aanspreekpunt voor de 
groepen 1 t/m 6 zijn en Boukje 
voor de groepen 7 en 8. 

Aan het eind van vorig 
schooljaar hebben wij 
afscheid genomen van een 
aantal collega’s. Ook hebben 
wij weer nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen. 
Onze nieuwe collega’s heten 
wij van harte welkom op De 
Bem. Wij wensen hen een 
hele mooie en leerzame tijd 
toe.  

Juf Inge is 25 juni j.l. bevallen 
van een gezonde dochter Jip. 
Wij feliciteren haar van harte 
en wensen haar een bijzonder 
fijn en mooi verlof toe. 
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Het Coronavirus heeft een stempel gedrukt op de tweede helft van het vorige schooljaar. 
Gelukkig konden de kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school. Ook in het nieuwe 
schooljaar is het van belang een aantal maatregelen te treffen om samen Corona tegen te gaan.  

We zullen in eerste instantie de richtlijnen, zoals we die de weken voor de zomervakantie 
hebben gehanteerd, in het nieuwe schooljaar blijven opvolgen. Dit houdt in dat we ouders 
vragen niet in het gebouw te komen en hun kind op de aangegeven plekken weg te brengen en 
op te komen halen. In de praktijk hebben we gemerkt dat er veel rust heerst tijdens de inloop op 
school. We hebben een grote mate van zelfstandigheid gezien bij de kinderen bij het betreden 
van de school.  

We zullen schooljaar 2020/2021 starten met de volgende inlooptijd: 8.15 uur - 8.30 uur.  
Er staan leerkrachten buiten om, indien nodig, kinderen naar binnen te begeleiden. 

RECTIFICATIE OPHAALTIJDEN: 
We hanteren de volgende 2 ophaaltijden:    14.15 uur ophalen achternaam A t/m D & K t/m Q 
           14.30 uur ophalen achternaam E t/m J & R t/m Z 

Nog een aantal belangrijke afspraken voor ouders: 

• Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? 
Dan mag u niet op school of het schoolplein komen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel 
naar school. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten. 

• Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling 
verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38 graden Celsius. Kinderen blijven ook thuis als 
een huisgenoot koorts heeft boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten. 

• Kinderen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 
   - als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 
   - als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
   - als een huisgenoot van het kind koorts (boven de 38 graden Celsius) en/of last van     
     benauwdheid heeft. 
• Waar mogelijk kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en huis laten gaan. 
• Kinderen mogen maar door 1 ouder worden gebracht. 
• Deze ouder mag niet in de school komen en verlaat z.s.m. het schoolterrein. 
• Wel kunnen oudere broertjes en zusjes de jongere kinderen naar hun klas brengen. 
• Ouders moeten op minimaal 15 meter afstand van het gebouw en de deuren blijven. 
• Vanaf groep 3 blijft u als ouder buiten de hekken en kunt u bij het halen het beste op het gras 

achter de Bem 2.0 gaan staan. 
• Wilt u indien niet noodzakelijk niet op het pleintje voor de telefooncel gaan staan, dit geldt als 

schoolplein en is te dichtbij het gebouw vanwaar de kinderen komen. 
• Via belijning wordt zichtbaar tot waar kleuters gebracht mogen worden. 
• Kinderen worden zoveel mogelijk voor school afgezet (kiss&ride). 
• Kinderen vanaf groep 3 plaatsen de fietsen zelfstandig zonder ouders in de fietsenstalling. 
• De 1,5 meter maatschappij geldt rondom het gebouw van De Bem. 
• Op school en in ieder klaslokaal zijn meer dan voldoende desinfecterende handgels, 

zeeppompjes, papieren handdoekjes en sprays aanwezig. 
• Alle meubels en materialen worden met regelmaat ontsmet. 
• Er staan deuren en ramen open voor goede ventilatie. 

 
 

ALLE MAATREGELEN M.B.T. CORONA OP 
EEN RIJ
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Continu rooster 

De leerkracht eet samen met 
de kinderen tussen de 
middag. Wij vinden een 
gezonde lunch belangrijk en 
dit draagt bij aan een goed 
verloop van de dag. Voor of 
na de lunch is uw kind buiten 
met andere groepen. Wij 
hanteren een pleinwacht 
rooster zodat de leerlingen 
nooit zonder toezicht op het 
schoolplein zijn. 

Allergieën  

Omdat uw kind mogelijk bij 
een andere leerkracht zit, of 
omdat er mogelijk 
veranderingen in het 
allergiepatroon zijn 
opgetreden, vragen we de 
ouders van de kinderen met 
ernstige allergieën dit aan het 
begin van ieder schooljaar 
even te mailen naar 
info@debemzevenaar.nl.  
Mochten er in de loop van het 
schooljaar veranderingen zijn 
rondom de allergie, geeft u dit 
dan ook aan ons door. 

Foto (website) en video 
opnames  
Regelmatig worden er op 
school opnames gemaakt  
voor de website, Facebook  
of intern gebruik. De ene  
keer om kritisch naar ons 
eigen lesgeven te kijken, de 
andere keer tijdens de 
verschillende 
schoolactiviteiten.  
Vorig jaar heeft u hiervoor  
via Socialschools een 
toestemmingsformulier 
ingevuld. Zijn er wijzigingen  
die doorgevoerd dienen te 
worden, dan vragen wij u dit  
te doen via SocialSchools.

SCHOOLROUTINES
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Het schooljaar starten wij met keer-om gesprekken. Deze gesprekken zullen plaatsvinden  
op dinsdagavond 1 september a.s. van 18.00-21.00 uur en op donderdagavond  
3 september a.s. van 18.00-21.00 uur. Via SocialSchools ontvangt u een uitnodiging om  
u online in te schrijven voor deze gesprekken. We zullen u tevens via SocialSchools nader 
berichten over het ‘Corona-proof’ plaats kunnen laten vinden van de gesprekken. 
 
Bij het keer-om gesprek vertelt u als ouders aan de hand van een van tevoren ingevulde 
vragenlijst over uw kind. De vragenlijst zult u de eerste schoolweek ontvangen. Het is de 
bedoeling dat u deze thuis invult en we zullen deze als leidraad hanteren tijdens het keer-om 
gesprek.  

Met het keer-om gesprek willen wij nog beter aansluiten bij de individuele behoefte 
van de leerlingen. Het gesprek is gericht op de ervaring van u als ouder(s) met uw 
kind. U kunt zaken als bijzonderheden in de ontwikkeling, samenstelling van het 
gezin, specifieke kind-, gezondheids- en gedragskenmerken aan de orde laten 
komen. Tijdens deze gesprekken worden wederzijdse verwachtingen tussen ouders 
en school met elkaar gedeeld. Het keer-om gesprek is tevens belangrijk om een 
goede relatie tussen ouders en school te stimuleren. De gesprekken dragen bij aan 
het verkleinen van de afstand tussen school en ouders en dit maakt het 
samenwerken en communiceren gemakkelijker.  

Vanuit de eerder aangegeven meerwaarde zijn deze keer-om gesprekken verplicht 
voor alle ouders. U kunt in plaats van deze data geen andere gespreksmomenten 
aanvragen in verband met de werktijden van het personeel. Alle keer-om gesprekken 
vinden op deze avonden plaats. De ouders waarvan de kinderen nog 4 jaar worden, 
maar die al wel starten vanaf begin dit schooljaar, krijgen van de leerkracht een 
aparte uitnodiging voor een startgesprek (ongeveer na 6 weken onderwijs).  

KEER-OM GESPREKKEN 
1 EN 3 SEPTEMBER A.S.



Aan het begin van dit 
nieuwe schooljaar vragen 
wij u er een gewoonte van 
te maken op tijd op school 
te komen. Onze school start 
elke ochtend om 8.30 uur.  
De nieuwe inlooptijd die we 
hanteren is van 8.15 - 8.30 
uur. Dit houdt in dat de 
leerlingen vanaf 8.15 uur op 
het schoolplein mogen 
komen en het gebouw 
binnen mogen gaan. Via de 
belijning op de grond is 
zichtbaar tot waar de 
kinderen gebracht mogen 
worden. Alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 gaan 
zelfstandig de school 
binnen. Hieronder kunt u 
lezen van welke in/-uitgang 
zij gebruik gaan maken. 

Wanneer u urgente zaken 
door wilt geven aan de 
leerkracht, kunt u dit via 
Socialschools doen. 

Voor het schooljaar 
2020-2021 gaan we de 
volgende ingangen 
gebruiken: 

● De leerlingen uit  
groep 1/2 van meester Nino 
en groep 1/2 van juf Nienke 
maken gebruik van de 
kleuteringang naast de 
sporthal-deur.   

● De leerlingen van  
groep 3 van juf Marije, 
groep 3 van Lisa en juf Bibi, 
groep1/2 van juf Linda, 
groep 1/2 van juf Els en juf 
Miriam en groep 1/2 van juf 
Angeline en juf Eefje 
en de leerlingen van  
groep 7 en 8 mogen via de 
hoofdingang bij het grote 
plein van de ontvangsthal 
naar hun eigen lokaal.  

De kleuters en groep 3 
leerlingen worden verlaten 
via de hoofdingang bij het 
grote plein de school. Dit 
vanwege het overzicht door 
de leerkrachten. 

● De leerlingen van  
groep 1/2 van juf Karin en 
juf Wendy en groep 5 van 
meester Jesse, komen via 
de deur in de hoek van het 
plein (tussen de kleuterklas 
en de speelzaal) binnen. 

● De leerlingen van  
groep 4 van juf Leonie en 
juf Femke en groep 4 van 
juf Anne-Marie gaan met de 
kleuters door de 
kleuteringang waar zij via 
de trap daar naar hun 
garderobe en lokaal kunnen 
gaan. Afhankelijk van het 
plein waarop gespeeld 
wordt, kunnen zij ook via de 
ingang aan de achterzijde 
bij deze trapopgang komen.  

● Voor de leerlingen van 
groep 3/4 van juf Monique 
en juf Wendy, groep 5 van 
juf Floortje en juf Lea en 
groep 6 van juf Veroni wordt 
de ingang aan de 
achterzijde van het gebouw 
bij de laatste fietsenstalling 
gebruikt. De kinderen van 
groep 3/4 gaan via 
hoofdingang bij het grote 
plein naar huis.  
Groep 5 en 6 gaat via de 
achterdeur bij de fietsen 
naar buiten.  

● De leerlingen van de 
groepen 6 van juf Kirsten en 
juf Saskia, juf Michèle en juf 
Manon en meester Glenn, 
en van de groepen 7 van 
meester Koen en meester 
Glenn en meester Jordi en 
juf Martine gaan 
vanzelfsprekend via hun 
eigen Bem 2.0 naar binnen. 

HALEN EN BRENGEN  

STAGIAIRES  
In onze school werken regelmatig stagiaires van verschillende scholen. De Bem is een 
opleidingsschool, dit houdt in dat De Bem nauw samenwerkt met Hogescholen om de 
studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Ook dit jaar starten er stagiaires op De Bem. Zij 
zullen zich, via Socialschools, voorstellen aan de ouders van de groep waarin zij stage lopen.
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Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door het bedrijfsleven andere 
vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo.  
De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft 
veel invloed op onze samenleving. Duidelijk is dat vaardigheden als samenwerken, 
kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen in de 21e eeuw. 
Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. De rol van de leerkracht zal verder 
veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als 
school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.  

Gynzy iPads is een adaptieve online leeromgeving. De oefenstof sluit aan bij de lesmethodes 
die wij op school gebruiken. Leerlingen maken deze oefenstof op de iPad. Zodra een leerling 
begint met werken, gaat het systeem ‘leren’ wat zijn/haar niveau is. Na elk antwoord wordt 
bepaald welke opgave met welk niveau daarna het meest geschikt is. Op die manier krijgt elke 
leerling dus opgaven voorgeschoteld op zijn/haar eigen niveau, binnen een les of leerdoel. De 
leerkracht wordt ‘live’ voorzien van overzichtelijke en gedetailleerde inzichten in de 
leervoortgangen en resultaten van de leerlingen. Hierdoor ziet de leerkracht tijdens de 
verwerking al wie nog behoefte heeft aan extra ondersteuning en kan dit direct oppakken. In 
de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te 
ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in oefenvormen, heldere 
directe feedback, precies de juiste hoeveelheid uitdaging, eigen regie in de leerroutes, inzicht 
in de eigen voortgang en erkenning van behaalde prestaties. Dit zorgt voor een 
gepersonaliseerde leeromgeving.  

Wij bieden alle leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 de kans om ook thuis gebruik te 
maken van ‘hun’ persoonlijke iPad. Hiervoor vragen wij een bijdrage. Uw zoon/dochter kan 
thuis op zijn/haar eigen apps installeren en op eigen wijze ervaringen opdoen. Tevens leren 
de leerlingen hierdoor ook medeverantwoordelijk te zijn voor de iPad. Ze zullen iedere dag de 
iPad (opgeladen) mee naar school moeten nemen. Dit is een ander belangrijk leerproces van 
het werken met kostbare digitale middelen. De eigen bijdrage voor het gehele schooljaar 
bedraagt €50,-. De iPad is dan buiten schooltijd ook het gehele jaar thuis te gebruiken. 
Ondanks dat de iPad een beschermhoes heeft is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter weet 
hoe hij/zij hiermee moet omgaan. Een extra bescherming en een vast plek in de schooltas is 
aan te raden.  

Zit uw zoon/dochter in groep 5 tot en met 8? Dan ontvangt u deze week meer informatie. 

GYNZY IPADS OP SCHOOL EN THUIS 
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Bestel nu een account van Rekentuin, Taalzee en/of Words&Birds 

Het is belangrijk dat leerlingen oefenstof krijgen aangeboden op hun eigen niveau. Wij 
bieden leerlingen de kans om zich in te schrijven voor account van Rekentuin (groep 2 t/m 
4), Taalzee (groep 3 t/m 8) en/of Words&Birds (groep 5 t/m 8). Elk programma kost €5,- 
per stuk voor het hele schooljaar per leerling. Voor leerlingen van groep 5 tot en met 8, die 
een Gynzy iPad gebruiken is het niet nodig om deze programma’s aan te schaffen. Zij 
kunnen thuis extra oefenen in de werelden van Gynzy. 

Wat is Rekentuin, Taalzee en Words&Birds?  
Rekentuin.nl, Taalzee.nl en Wordsandbirds.nl zijn adaptieve websites voor het 
spelenderwijs oefenen en meten van reken-, taal- en Engelse vaardigheden 
De programma’s maken gebruik van een innovatief adaptief systeem dat is ontwikkeld 
aan de universiteit van Amsterdam (UvA)  

De belangrijkste kenmerken van deze oefenprogramma’s:  
• Adaptief: Ieder kind oefent spelenderwijs op het eigen niveau. Dankzij een 

innovatieve technologie maakt elk kind automatisch het merendeel van de opgaven 
goed. Dit maakt de Rekentuin uitdagend voor zowel zwakke als goede rekenaars. 
Wanneer meerdere kinderen op hetzelfde account spelen, kan het programma het 
niveau van het kind niet goed bepalen. Dit heeft veel invloed op het niveau van de 
aangeboden opdrachten. Een account per kind is daarom aan te raden. 

• Webbased: Het werkt via internet waardoor de programma’s zowel op school als 
thuis gebruikt kunnen worden. Kinderen krijgen een gebruikersnaam en 
wachtwoord en hebben enkel internetverbinding en een computer of tablet nodig. 
Het werkt dus ook op de iPad!  

• Gedetailleerde resultaten: In het backend, het beheerdersgedeelte wordt 
gedetailleerde informatie geboden van de individuele ontwikkeling van kinderen en 
hun sterke en zwakke punten. Leerkrachten kunnen deze informatie inzien, vraag 
uw leerkracht als u graag wilt zien wat dat vorderingen van uw kind zijn.  

• Instructie op maat: Als er bij Rekentuin.nl bij de verschillende tuinen een klein 
pictogram van een videocamera komt te staan, kan de speler een instructievideo 
op maat bekijken. Dit is afhankelijk van de antwoorden die de speler op het 
betreffende rekendomein heeft gegeven.  

Hoe vaak oefenen?  
Wij adviseren om spelers minimaal twee keer per week in Rekentuin en Taalzee te laten 
spelen. Ze kunnen dit zelfstandig doen en het kost ongeveer 15-30 minuten per product 
per week, afhankelijk van hoeveel onderdelen ze al hebben vrijgespeeld. 

Wil u een account voor uw zoon/dochter? 
Lever dan uiterlijk vrijdag 11 september bij de leerkracht van uw zoon/dochter een 
in gesloten envelop met naam + groep het bedrag in. 

BESTEL NU: 
REKENTUIN  
TAALZEE  
WORDS&BIRDS
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Kleuters: 
De kleuters gymmen dit schooljaar in het 
speellokaal van De Sterrenschool. Zij 
gymmen op dinsdag en/of donderdag. Wij 
willen u daarom vragen uw kind 
gymschoenen mee te geven. Op school 
doen we deze gymschoenen in de 
‘stippenzakken’ die aan de kleuterkapstokken 
hangen. De kleuters gymmen in hun 
ondergoed en hebben dus geen speciale 
gymkleding nodig. Stelt u dit toch op prijs, 
wilt u de gymkleren dan ook meegeven? 

Midden- en bovenbouw: 
Maandag: groep 7B en 8A 
Dinsdag: groep 6A en 4A, 8B, 5A, groep 3/4, 
groep 3A, 6C en groep 4B. 
Woensdag: Groep 6B, 3B, 7A, 5B, 8A, groep 
5A, 4B en groep 7B 
Donderdag: groep 7A en groep 3/4 
Vrijdag: groep 6A, 3B, groep 6C, 5B, groep 
6B, 4A, groep 3A en groep 8B. 
De kinderen dragen tijdens de gym een 
sportbroekje en t-shirt en gymschoenen.  

Op De Bem houden we na iedere schoolvakantie een luizencontrole. De eerste controle  
vindt in de eerste schoolweek plaats. Vervolgens de eerste week na de herfstvakantie.  
Wij verzoeken u vriendelijk om de kinderen geen gel te laten gebruiken op de dagen van  
de luizencontrole. Het aanspreekpunt vanuit de luizencommissie is juf Bibi.


GYMAFSPRAKEN EN GYMDAGEN  

LUIZENCONTROLE
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Hierbij het vakantierooster 2020-2021 zoals vastgesteld binnen de stichting LiemersNovum. 
De losse studiedagen en vrije dagen hebben wij er voor onze school aan toegevoegd, zodat 
u bij aanvang van het schooljaar op de hoogte bent en hiermee rekening kunt houden. 

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN 

Studiedag   14 september 2020 
Studiedag   14 oktober 2020 
Studiedag   26 oktober 2020 
Studiedag   18 december 2020 
Studiedagen   29 januari 2021     
Studiedag   12 februari 2021 
Studiedag   1 april 2021 
Studiedag   6 april 2021       
Studiedag   24 en 25 juni 2021 
Studiedag   23 juli 2021 

VAKANTIES 

Herfstvakantie Week 43 (17 oktober t/m 25 oktober 2020) 
Kerstvakantie Week 52 en 53 (19 december 2020 t/m 3 januari 2021) 
Voorjaarsvakantie Week 7 (13 februari t/m 21 februari 2021) 
Goede Vrijdag 2 april 2021 
2e Paasdag  5 april 2021 
Meivakantie  Week 17 en 18 (24 april t/m 9 mei 2021) 
Hemelvaart  13 mei t/m 16 mei 2021 
2e Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie Week 30 t/m 35 (24 juli t/m 5 september 2021) 
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Drumfanfare “St. Jan” Babberich 
 

Wil je graag muziek maken bij een leuke, ondernemende muziekvereniging? 
Lijkt het jou wat om te leren trommelen of spelen op een blaasinstrument in 
een orkest? Heb je doorzettingsvermogen? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! 
 
Wat hebben wij te bieden? 

x Blokfluitlessen vanaf groep 4 (start in oktober, zie 
aanmeldformulier) 

x Muzieklessen voor slagwerkers en blazers door 
bekwame docenten (in eigen beheer, dag en tijd in 
overleg) 

x Instrument, lessenaar en bladmuziek in bruikleen 
x Een jonge, gezellige vereniging met veel activiteiten 

  
 

 

Wil je lid worden van de vereniging of twijfel je over het 
bespelen van een instrument? Stuur een bericht naar 
info@drumfanfare-sintjan.nl. Je bent welkom om eens te 
komen kijken op een repetitieavond (maandagavond vanaf 
19.00 uur in Kulturhus “De Borg” in Babberich. 
 
Hopelijk tot snel! 
 
 
www.drumfanfare-sintjan.nl 
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