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Groeigids 
Elke levensfase van je kind is 
anders en levert weer 
nieuwe vragen op. Hoe pak je 
dat als ouder aan? 
Chat er over met een 
jeugdverpleegkundige. Dat kan 
dagelijks anoniem via 

www.groeigids.nl/ouderchat 

Voor meer informatie zie de 

bijlage bij deze Nieuwsbrief 

 

Studiedagen 
De studiedagen voor dit 

schooljaar zijn gepland op: 
-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.  

 

IEP 
Na de kerstvakantie starten we 

met het afnemen van de 

toetsen in de groepen 3 t/m 7 

voor het leerlingvolgsysteem 

van IEP. De resultaten worden 

verwerkt in het rapport en zijn 

onderwerp van gesprek bij de 

oudergesprekken. 

 

Van de ouderraad 

Wat zaten we toch weer in 
spanning!!! Gelukkig is het 
allemaal gelukt en heeft de 
Sint een bezoek gebracht aan 
onze school. Het was fijn om 
alle glunderende gezichtjes te 
zien zowel bij onze Sint en zijn 
pieten, in de schatkamer, als 
bij de groepen 5 t/m 8 waar 
ontzettend mooie surprises 
gemaakt zijn. 
Na het sinterklaasweekend is 

de school al snel weer in een 

gezellige, sfeervolle, warme 

kerstsfeer gebracht. 

 Namens alle OR-leden wensen 

we u gezonde en fijne 

feestdagen. 

Allergie 
Achter de schermen zijn al 

enkele jaren twee ouders 

actief om alles rondom 

traktaties en allergieën af te 

stemmen met ouders en IKC. 

Zij zijn bereikbaar via: 

allergiekidsdeboemerang@

gmail.com 
Hierbij maak ik graag van de 

gelegenheid gebruik om 

Thessa van Heuven en Mijke 

van Wijk te bedanken voor 

deze bijdrage. 

 

Afmelden kinderen 
Het komt voor dat een kind 

om bepaalde redenen wordt 

afgemeld van school. Dit 

gebeurt meestal in de app bij 

de leerkracht. In sommige 

gevallen maken deze kinderen 

ook gebruik van externen 

binnen het IKC (b.v logopedie, 

RIO, Intraverte) voor een 

bepaalde vorm van 

ondersteuning. Moet u uw 

zoon/dochter afmelden van 

school en maakt hij/zij ook 

gebruik maakt van externen. 

Zou u ze dan ook willen 

informeren.  

 

Werkzaamheden 

 In de 

vakantie 

vinden 

diverse 

werkzaamheden plaats in en 

rondom het gebouw. Als 

organisatie gaan we over op 

het serverloos werken (ICT), de 

grote trap op het 

hoofdgebouw krijgt een 

nieuwe laklaag en de 

dependance krijgt van binnen 

een opknapbeurt. 

 

Afscheid Susan 

In 2011 ben ik 

begonnen als 

teamcoördinator 

op deze locatie. 

Eerst op de BSO, 

daarna het KDV en nu een 

combinatie van beide. 

Wat een ontzettende leuke en 

leerzame tijd was dat. 

Iedere dag de glimlach van de 

kinderen te zien is fantastisch. 

Na 10 jaar deze rol te hebben 

vervuld is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging 

binnen de organisatie als VE 

coach. Met als combinatierol 

pedagogisch medewerker 

op deze locatie. Jullie zullen 

mij dus nog gewoon blijven 

zien alleen in een andere 
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functie. Bedankt voor het 

vertrouwen de afgelopen jaren 

en de mooie tijd waarin ik veel 

heb geleerd. Op dit moment 

ben ik afwezig omdat mijn 

man ongeneeslijk ziek is en ik 

er nu voor hem wil zijn. 

Via deze weg wil ik jullie fijne 

feestdagen wensen en een 

liefdevol en vooral gezond 

2022! 

 

Warme groeten, Susan Tieken-

Kemperman 

 

Nieuwe collega’s 
IKC 
Sinds november is Debbie 
Pruis gestart op het 
kinderdagverblijf in de 
stamgroep blauw. Na de 
kerstvakantie is onze collega 
Manouk Jansen-Gijsberts weer 
werkzaam op het 
kinderdagverblijf. Haar 
stamgroep is groen.  Sinds eind 
december is Christiaan Brunen 
gestart bij het onderwijs in 
groep 5-6. Hij ondersteunt de 
leerkrachten in deze bouw. 
Mandy Pullen verwelkomen 
we per februari 2022. Mandy 
zal voornamelijk het 
kinderdagverblijf onder-
steunen. Via deze weg heten 
wij alle nieuwe collega’s 
welkom, veel plezier en succes 
bij IKC Binnenstebuiten.  
 

Noodopvang BSO 

in de vakantie  

Zoals u van onze BSO gewend 

bent zal de kerstvakantie ook 

weer een programma hebben 

met allerlei leuke 

pijleractiviteiten. Op 

donderdag 30 december 

hebben de coaches een 

multimedia en cultuurdag 

georganiseerd. Thema is gala. 

Kom je ook in galakleding? 

Donderdag 6 januari hebben 

de coaches van Zonnekinderen 

een sport en natuurdag 

georganiseerd. Trek je 

schoenen en kleding aan die 

vies mogen worden? Voor het 

volledige programma zie de 

bijlage. 

Onderzoek 
“groeperen” 
Dit schooljaar zijn we met het 
team gestart om het 
groeperen van de kinderen in 
een combinatiegroep te 
herijken. Dit betekent dat we 
vanuit het kindbeeld, 
pedagogisch perspectief en 
didactisch perspectief kijken 
wat het beste past in de 
huidige context van het 
onderwijs. In dit onderzoek 
zullen we ook de kinderen en 
de ouders bevragen over de 
huidige organisatie. In de 
komende periode houden we 
u op de hoogte van deze 
ontwikkelingen. 
 

 

 
Corona vervolg 
Met de start van de 
vervroegde Kerstvakantie voor 
de kinderen op 20 december j.l 
en de lockdown hebben we 
deze week met de collega’s 

gewerkt aan de 
voorbereidingen voor na de 
Kerstvakantie. Het is nu nog 
niet duidelijk of we 10 januari 
2022 kunnen starten met 
fysiek onderwijs op IKC 
Binnenstebuiten. Wij hopen 
natuurlijk iedereen weer in 
goede gezondheid te kunnen 
ontmoeten in onze groepen. 
Op maandag 3 januari zal hier 
vanuit de overheid meer 
informatie over komen. 
Dinsdag 4 januari is er een 
bijeenkomst gepland met de 
directeuren van Wonderwijs. 
Wij zullen u zo snel mogelijk na 
dit overleg  informeren over 
de voortgang. U kunt hier 
uiterlijk woensdag 5 januari 
een mail over verwachten. 
Met de collega’s van IKC 
Binnenstebuiten hebben we 
de extra vakantieweek (voor 
de kinderen) o.a. gebruikt om 
de verschillende scenario’s 
voor te bereiden. 
 

Afmelden opvang 

Als u geen gebruik maakt van 

de noodopvang in de 

kerstvakantie, verzoeken wij u 

dringend dit via het 

Ouderportaal te melden. 

Daarmee draagt u bij aan een 

optimale planning voor het 

kinderdagverblijf en de 

buitenschoolse opvang in de 

kerstvakantie. 

 


