2 september 2022
Een goed begin…..
De eerste week is alweer
voorbij. We kijken terug op
een goede start in de groepen.
De kennismaking is goed
verlopen en op de
dependances was de start
misschien een beetje
spannend maar ook daar was
het een fijn begin!
Dit schooljaar hebben we de
intentie om regelmatig een
Nieuwsbrief uit te brengen om
de info zoveel mogelijk te
bundelen. Afhankelijk van de
tijd en de impact van de
informatie kan het soms
voorkomen dat u toch een
specifiek mailtje ontvangt.

Brengen en halen
De eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar kunt u de
kinderen vanaf 8.20 uur naar
de groep brengen. Om 8.30
uur starten de lessen en
vragen we u vriendelijk om op
tijd afscheid te nemen. De
kinderen van groep 1 t/m 4
worden uit school door de
leerkrachten naar buiten
gebracht (Zie item inloop).

Gymlessen
Er vindt een renovatie plaats in
De Brink waardoor we in de
maand september geen
gebruik kunnen maken van de
kleedkamers. De
accommodatie heeft in
totaliteit een grondige
opknapbeurt gehad en ziet er

weer prima uit. De
leerkrachten informeren u
over de gang van zaken met
betrekking tot het omkleden.

Ouderportaal en
app
Via het ouderportaal kunt u
wijzigingen doorgeven van uw
contactgegevens. Voor ons is
het erg belangrijk dat deze
gegevens actueel zijn om bij
calamiteiten, u, of de
noodadressen, snel te kunnen
bereiken. U kunt de
wijzigingen ook doorgeven aan
r.peters@wonderwijs.nl
Voor vragen over de app kunt
u contact opnemen met Dave
Hollink.
d.hollink@wonderwijs.nl

Informatieavond
Dit schooljaar zijn er diverse
informatieavonden gepland. U
kunt de volgende data en
tijden alvast reserveren:
-Maandag 12 sept groep 1-2
-Dinsdag 13 sept groep 3 en 4
-Dinsdag 27 sept groep 5 en 6
De informatieavond voor
groep 7 en 8 wordt in
samenwerking met het
voortgezet onderwijs
georganiseerd. Deze datum
volgt binnenkort.
De avonden van groep 1-2 en
groep 3 en 4 starten om 19.00
met een presentatie van de
ouderraad op de trap in de hal.

De starttijd voor groep 5 en 6
wordt binnenkort
gecommuniceerd.
De ouders van groep 5 t/m 8
worden hierbij uitgenodigd op
12 of 13 september om 19.00
uur om de presentatie van de
ouderraad bij te wonen.

Gezinscoach
Met ingang van 1 september
maakt Ilse Jansen als
gezinscoach deel uit van het
team van IKC Binnenstebuiten.
Deze week heeft u hier
uitvoerig informatie over
ontvangen.

Studiedagen
Dit schooljaar zijn de volgende
studiedagen gepland:
Ma 26 september (groep 1-8)
Di 6 december (groep 1-8)
Woe 22 maart (groep 1-4)
Woe 12 juli (groep 1-8)
Deze dagen zijn de kinderen
vrij van school.

Inloop
Na Corona hebben we aan het
eind van vorig schooljaar de
organisatie van de inloop
gewijzigd. Na de eerste twee
weken van dit schooljaar
pakken we dit weer op volgens
een bepaald schema. Rond de
herfstvakantie evalueren we
de inloop en stellen dit bij
indien nodig. De inloop maakt
deel uit van het beleidsplan
“oudercontacten”.
Ouderbetrokkenheid is dit jaar
een speerpunt in ons jaarplan.
Wordt vervolgd!

