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Studiedag 
De laatste studiedag voor dit 

schooljaar staat gepland op 

woensdag 13 juli voor alle 

groepen. Deze dag staat in het 

teken van ’22-’23 met o.a. de 

overdracht van de kinderen. 

 

 

 

Van de ouderraad 
Ook wij als OR zijn blij met de 

versoepelingen! We gaan 

proberen de aankomende 

feestdagen, zoals bij de 

Koningsspelen, goed uit te 

pakken. De voorbereidingen 

zijn weer in volle gang. 

Hopelijk kunt u als ouder ook 

weer ondersteunen en kijken 

bij dit festijn!!! 

 

Looveldenloop 
Na twee jaar is het dan weer 

eindelijk zo ver! Op 1 juni is de 

4e editie van de 

Looveldenloop. De loop valt 

samen met het 10-jarig 

jubileum van het gezond-

heidscentrum waardoor er een 

extra feestelijk tintje aan 

wordt gegeven. Deze keer is er 

ook een goed doel gekoppeld 

aan deze loop. Binnenkort 

ontvangt u hier een 

uitgebreide flyer over. 

 

Voetbal 
Uit naam van IKC 
Binnenstebuiten hebben twee 
teams deelgenomen aan een 
groot schoolvoetbaltoernooi in 
de regio. Na de voorrondes 
troffen de twee teams elkaar 
in de kwartfinale waardoor 
één team werd uitgeschakeld. 
Na de halve finale waarin door 
het andere team werd 
verloren was er een 
schitterende derde plaats. Een 
leuke dag en een mooie 
prestatie van beide teams. 

 

 
 

 
 

Na Corona 
We zijn blij dat ouders weer in 
school mogen en ondertussen 
al diverse thema-afsluitingen 
hebben meegemaakt. Alle 
ouders hebben destijds een 
mail ontvangen waarin 
beschreven staat op welke 
wijze we de inloop en de 
bezoekjes in de klas 
vormgeven. 
 

 
 

Onderzoek 
“groeperen” 
Alle informatie met betrekking 
tot homogeen of heterogeen 
groeperen  is verzameld om 
een besluit te nemen. Op de 
oproep onder ouders waren er 
278 reacties. We zijn erg blij 
met de betrokkenheid en de 
feedback die we hebben 
ontvangen. Na de meivakantie 
communiceren we het besluit 
en het vervolg. 
 

 

 
Activiteiten in en 
na de meivakantie 
In de vakantie is er weer een 
leuk aanbod samengesteld 
door de medewerkers van de 
opvang. Het thema is KUNST.  
In de meivakantie is er ook nog 
een clinic op 26 april bij 
tafeltennisvereniging HUTAF. 
Op 2 mei is er een sportdag en 
op 3 mei de  cultuurdag 
“Lichtpuntjes”. Op 5 mei is 
tenslotte de natuur en 
multimedia dag “Jij in het 
wild”. Ook wordt er na de 
vakantie twee keer (9 en 16 
mei) tijdens de pauze een 
sportactiviteit gegeven door 2 
studentes als voorbereiding op 
de Looveldenloop. 
 

 
 
 

 


