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Veldlessen 
Lingewaard Natuurlijk zoekt 

versterking voor de veldlessen 

van groep 1 en 2. Deze 

veldlessen, konijnenpad, 

kabouterpad en egelpad  zijn 

speurtochten met opdrachten, 

die uitgezet moeten worden. 

We doen dit in principe met 

twee gidsen. Het zou fijn zijn 

als ouders ons hierbij kunnen 

ondersteunen. 

Je hoeft geen natuurgids te 

zijn maar natuurlijk ga je graag 

met kinderen om. Het 

educatieve gedeelte wordt 

verzorgd door een gids.   

Dus ouders, heb je een 

ochtend vrij in de week en wil 

je lekker buiten bezig zijn met 

kinderen? Kom ons 

versterken!  

Neem hiervoor contact op met 

de coördinator : Rietje van 

Dalen , 

educatie@lingewaardnatuurlij

k.nl 

 

 

 

Oudercontacten 
In de IKC raad bijeenkomst van 
17 november j.l. hebben we 
het nieuwe voorstel rondom 
ouders in de school (inloop, 
thema-activiteiten enzovoort) 
besproken. Het voorstel is 
door de IKC vastgesteld. In 

grote lijnen komt het erop 
neer dat er regelmatig een 
inloop is van één groep per 
bouw en er op initiatief van 
leerkrachten activiteiten 
georganiseerd worden voor 
thema’s enzovoort. De 
uitwerking en communicatie 
volgt t.z.t. als de 
omstandigheden het weer 
toelaten ouders te ontvangen 
in het gebouw.  
 

Studiedagen 
De studiedagen voor dit 

schooljaar zijn gepland op: 
-maandag  6 dec  groep 1-4  

-woensdag 23 maart groep 1-8 

-woensdag 13 juli groep 1-8 

 

 
 

Oudergesprekken 
De 10 minutengesprekken 

worden dit schooljaar weer 

georganiseerd met de app. 

T.z.t kunt u deze gesprekken 

plannen met specifieke 

inloggegevens. Deze heeft u 

eerder in de mail ontvangen.  

U dient de inloggegevens dus 

goed te bewaren.  

 

Schooljudo 
Voor de kerstvakantie ronden 

de kinderen van groep 3 t/m 6 

het schooljudo af. Na de 

kerstvakantie starten ook de 

kinderen van groep 7-8 met 

schooljudo. Ook hierbij staan 

onze kernwaarden centraal. 

 

Dammen 

Binnenstebuiten heeft met 
veel succes deelgenomen aan 
de scholencompetitie. In de 
bijlage vindt u een verslag en 
de foto’s van de verschillende 
teams. We danken Marije ter 
Maat en Jacqueline van 
Munster voor de organisatie, 
het verslag  en de begeleiding. 
 

 

Corona 

Op basis van de 

maatschappelijke 

ontwikkelingen zijn de 

maatregelen wederom 

aangepast. Via de mail bent u 

hier uitvoerig over 

geïnformeerd. We hopen dat 

met deze aanpassingen ook op 

korte termijn open kunnen 

blijven. Wij volgen de 

ontwikkelingen op 

Binnenstebuiten nauwkeurig 

en stemmen indien af met de 

GGD. Op dit moment (30 

november) is de situatie 

stabiel met betrekking tot het 

aantal besmettingen in de 

verschillende groepen. 

 

Intocht Sinterklaas 
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