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BSO in de
kerstvakantie
De Kerstvakantie is in zicht en
Zonnekinderendorp is er klaar
voor! De coaches hebben een
programma gemaakt vol leuke
en uitdagende activiteiten. Zet
je speurneus maar op, want er
is heel wat te vinden in de
natuur met de Natuurcoaches,
of duik de digitale wereld in
met de Multimediacoach,
maak je met de
Cultuurcoaches de mooiste
Kerstknutsels, en ben je actief
met de Sportcoaches. En
natuurlijk is er ook dit jaar
weer een te gek gala. Deze
week vind je alle activiteiten
op de Zonnekinderendorp
website. De activiteiten zijn
uitsluitend voor kinderen op
de BSO.

Dammen

Een ander toernooi dan
andere jaren, maar ook nu zijn
er weer prijzen voor leerlingen
van IKC Binnenstebuiten. Een
2e prijs bij de groepen 7/8 en
de 1e en 3e prijs bij de
groepen 5/6. Wederom een
mooie prestatie!

Speeltuin KDV
Het nieuwe kalenderjaar staat
al bijna voor de deur! Wij van
KDV IKC Binnenstebuiten
kunnen niet wachten. De
eerste week van januari gaan
ze starten met de
buitenspeeltuin van de
opvang. Wij hopen op mooi
weer in januari zodat de

tuinmannen snel aan de slag
kunnen! De tuin wordt
aangepast met natuurlijke
elementen, schaduw en nog
veel meer! Informatie volgt!

“Muziekles”

ontstaan over de toekomst van
het werk of de relatie. Dit kan
voor veel spanning zorgen.
Wilt u hierover met iemand
spreken of uw zorgen delen
dan kunt u contact opnemen
met de schoolmaatschappelijk
werker. Wij denken graag met
u mee over hoe het weer beter
gaat met u en uw gezin.
Alice Nijeboer maatschappelijk
werk Rijnstad 06-55192495

Dit schooljaar voeren we de
muziekmethode 123Zing in om
regelmatig en gestructureerd
muziekonderwijs aan te
bieden. Bij de invoering van de
methode worden we
ondersteund door een expert
in de persoon van Hannelore
Wagemakers. Met
onderstaande link stelt zij zich
even kort voor.
http://www.vocalcourses.com
/about/ Hannelore start vanaf
januari in de verschillende
groepen met de muzieklessen.
Voor kinderen van de
basisschool geldt dat zij wel
mogen zingen in deze gekke
tijden (Corona).

Maatschappelijk
werk
Afgelopen jaar is in veel
opzichten een bijzonder jaar
geweest. Het Corona virus
heeft voor veel veranderingen
gezorgd. Iedereen is er op een
of andere manier door
geraakt. Sommige ouders
vertellen dat ze ineens meer
familietijd met elkaar
doorbrengen en bijvoorbeeld
meer inzicht hebben gekregen
in het schoolwerk of de
ontwikkeling van hun zoon of
dochter. In andere gezinnen is
bijvoorbeeld onzekerheid

Afsluiting thema
In het kader van duurzaamheid
hebben de kinderen in groep
oranje 5-6 actie gevoerd voor
Buitenfonds om extra bomen
te planten in Gelderland. Met
de verkoop van knutsels,
statiegeld enzovoort is het
mogelijk gemaakt om 26
bomen te planten. TOP!

Kerstmis 2020
De vakantie is dit jaar helaas
wat vroeger gestart. We zijn
blij dat we de Kerstlunch en
andere geplande activiteiten
nog konden organiseren.
Desalniettemin was het een
gek einde van dit kalenderjaar.
Wij hopen dat we in 2021 snel
weer de draad kunnen
oppakken. We wensen
iedereen fijne en gezonde
feestdagen.

