Februari 2022
Studiedagen
De studiedagen voor dit
schooljaar zijn gepland op:
-woe 23 maart groep 1-8
-woe 13 juli groep 1-8

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.

Opvolging opvang

Na 10 jaar start Susan
Kemperman-Tieken binnen de
organisatie BLOS als VE coach.
Zie de vorige nieuwsbrief. Zij
wordt bij Binnenstebuiten
opgevolgd door Lieke

Hendriks. Een korte
introductie:
Ik ben Lieke Hendriks en al 16
jaar werkzaam binnen de
kinderopvang, daarvan alweer
8 jaar werkzaam op IKC
Binnenstebuiten. Afgelopen
periode heb ik Susan Tieken
waargenomen en per 01-032022 ga ik deze uitdaging vol
enthousiasme voortzetten. Ik
zal samen met Jan-Willem
Willemsen uw aanspreekpunt
zijn voor de gehele opvang
Heeft u opmerkingen ter
verbetering of leuke ideeën?
Dan hoor ik dat graag!

Carnaval 2022
Ondanks alle “beperkingen”
hebben we in de groepen het
carnavalsfeest gevierd.
Volgend schooljaar willen we
het weer als vanouds
organiseren samen met de
Huissense verenigingen.

uitmaakt) heeft in het najaar
van 2021 haar visie met
betrekking tot ouderbetrokkenheid
geherformuleerd. In dit traject
werkten een
vertegenwoordiging van
bestuurders, directeuren,
leerkrachten en ouders samen
met Peter de Vries aan een
“nieuwe visie”. Peter de Vries
is in Nederland een autoriteit
als het gaat om
ouderbetrokkenheid. Nu de
visie bepaald is worden
binnenkort alle ouders en
medewerkers benaderd om
een korte vragenlijst in te
vullen over ouderbetrokkenheid. De
opbrengsten worden per
school vertaald naar actie en
speerpunten om de
samenwerking met ouders nog
beter vorm te geven. Na de
Krokusvakantie ontvangt u een
linkje met vragen.

Onderzoek
“groeperen”
Na Corona
Vanaf 25 februari zijn de
meeste richtlijnen losgelaten
in relatie met Corona. Dit
betekent dat ook ouders weer
welkom zijn bij IKC
Binnenstebuiten. Alle ouders
hebben een mail ontvangen
waarin beschreven staat op
welke wijze we dat vormgeven
na de krokusvakantie.

“Betrokkenheid”
Stichting Wonderwijs (waar
IKC Binnenstebuiten deel van

Dit schooljaar zijn we met het
team gestart om het
groeperen van de kinderen in
een combinatiegroep te
onderzoeken. Ondertussen
hebben we ook onderzoek
gedaan bij de kinderen. Ook de
ouders worden hier
binnenkort bij betrokken.

