Nieuwsbrief – 22 april 2019

Vakantierooster 2019-2020

Herdenking 2e WO

Restaurant op het KDV

U vindt het rooster bij het laatste nieuws

In de bovenbouw is er de afgelopen
periode gewerkt aan het thema 2e
wereldoorlog. Dit was voor Guusje Goos
aanleiding om aandacht te vragen voor
“herdenken”. Guusje heeft hier een
plannetje voor gemaakt met als doel om
namens Binnenstebuiten een bloemetje
te leggen bij de herdenking op 4 mei in
Huissen. Een fantastisch initiatief naar
aanleiding van een thema in de groep!
Ontwikkelingsgericht onderwijs ten TOP!

Tijdens de start van het thema
‘’Restaurant’’ verandert de kinderopvang
in een restaurant waar Anne de
bediening doet en Tijn in de keuken
staat. Tim mag op bezoek komen als
gast en krijgt een lekker gerecht
voorgeschoteld. Daarna mogen de
kinderen zelf aan de slag als ober, gast
of kok. Ondertussen wordt er flink
geoefend met meten, wegen, snijden en
zelf koken! Hiermee oefenen wij onder
andere op een speelse manier de
rekenontwikkeling.

en door de volgende link
aan te klikken:

Vakantierooster 2019-2020

Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse in
Huissen georganiseerd van 4 t/m 7 juni.
Dit betekent dat de bijeenkomst van de
ouderraad is verplaatst van 6 juni naar
13 juni.

Schoolfotograaf
Ook dit jaar brengt de schoolfotograaf
een bezoek aan Binnenstebuiten. In de
week van 17 juni worden de
groepsfoto’s, persoonlijke foto’s en foto’s
met broertjes en zusjes gemaakt. Noteer
deze week alvast in uw agenda.

Traktaties
Dagelijks worden er verjaardagen
gevierd in de verschillende groepen. Een
feest waar ieder kind naar uitkijkt, altijd
weer een bijzondere dag. Op school
mag er ook getrakteerd worden. De
traktatie is altijd een grote verrassing
voor de andere kinderen. Wist u dat er
ook heel veel gezonde traktaties zijn?
Kijkt u eens op www.gezondtrakteren.nl

Vakantieopvang Dikkie Dik

Studiedagen 2018-2019
Dit schooljaar is de laatste studiedag op:
-woe 3 juli groepen 1-8

De eerste twee
weken van de
zomervakantie
biedt
peutergroep
Dikkie Dik weer
vakantieopvang aan voor de peuters van
Dikkie Dik. De groepen draaien van
08:30uur tot 12:30uur, de kinderen
krijgen een dagritme wat ze van ons
gewend zijn, maar eten bij ons ook een
boterham en worden daarna door de
ouders weer opgehaald. De groepen
worden gecombineerd met zowel 2 als 3
jarige kinderen.

Aangepast voedingspatroon
Binnen de Boemerang zijn twee
allergieouders actief. Bij festiviteiten
binnen school (Sinterklaas, Kerstmis,
Pasen, schooluitjes, etc.) communiceren
zij vooraf met de ouders/verzorgers
wiens kind een allergie, intolerantie of
aangepast voedingspatroon heeft. Er
wordt aangegeven welke traktaties
(en/of drinken) uitgedeeld worden en
vermelden daarbij zoveel mogelijk de
ingrediënten.
Zo kun je als ouders/verzorgers
aangeven bij de leerkracht of je kind
mee kan doen, of zelf voor een veilig
alternatief zorgen.

Traktaties bij verjaardagen worden hierin
niet meegenomen. Aanmelden?
Mail naar:
allergiekidsdeboemerang@gmail.com

Dammen

Lente bij Dikkie Dik

We hebben echte damkampioenen bij
ons op school. Zowel het team van 7/8
als 5/6 zijn eerste geworden bij de halve
finale van Nederland en dus door naar
de finale op 25 mei.
Het andere team van 5/6 is helaas
uitgeschakeld, maar superknap dat ze
zover zijn gekomen.
Bij 7/8 ben je ook op individuele basis
door bij een bepaald aantal punten.
Goed gedaan Raf, Luca en Jelte!!

Tijdens ons thema kregen we bezoek
van
onder
andere een
lammetje,
schildpad,
kikkervisjes
en een konijn!
Het schildpadje konden we een bezoek
brengen omdat hij uit zijn winterslaap
gekomen was. Ons kikkerdril is
inmiddels al uitgekomen en de
kikkervisjes zwemmen vrolijk in het rond.
Er was genoeg te zien en te bekijken
voor onze peuters.

Naschools aanbod
In de mail heeft u de posters ontvangen
met alle informatie met betrekking tot het
naschools aanbod.

Geboorte Saar
Op 9 april j.l. is Mieke Steijns, leerkracht
groep 5-6 bevallen van een gezonde
dochter. Haar naam is Saar. We wensen
de familie Steijns ook vanaf deze plaats
veel geluk met de mooie dochter.

Coachdagen meivakantie
In de meivakantie is er weer veel te
beleven op de Zonnekinderen BSO.
Maandag
29
april: Olympische
Samenspelen 10.00 – 12.00 uur
De spelen worden gehouden bij Jonge
Kracht. Er wordt flink gesport en vooral
veel plezier gemaakt.
Dinsdag 30 april: Het beste brein van
Zonnekinderen. In de middag kunnen
kinderen hun brein laten kraken bij de
mensen en dierenhersenen-quiz, maar
ook deelnemen aan spellen die het brein
voor de gek houden en nog veel meer!
Een leuke uitdaging!
Vrijdag 3 mei: Reis door de ruimte.
Kinderen kunnen hun eigen ruimtefoto
komen maken en een buitenaards leuke
quiz komen doen.

Expeditie zonnekinderen

Loovelderloop
In
samenwerking
met
het
gezondheidscentrum wordt ook dit jaar
de Loovelderloop georganiseerd voor
jong en oud. De datum is vastgesteld op
woensdag 19 juni.

Expeditie Zonnekinderen komt er weer
aan!
Het is weer tijd om op expeditie te gaan.
Samen met Natuur en Avontuurcoach
Susan kunnen de kinderen in bomen
klimmen, vlotten bouwen, vlotvaren,
vissen vangen, een kampvuur maken,
jezelf leren camoufleren. De kinderen
leren samenwerken, verleggen van
grenzen en genieten met volle teugen
van en in de buitenlucht. Een perfecte
combinatie! Expeditie Zonnekinderen
vindt plaats op donderdagmiddag 9, 16
en 23 mei.

Hoofdluis en wat dan……

Scherm in de hal

Moestuin

Hoofdluis is
een hardnekkig
probleem.
Tijdens één
van de
informatieavonden heeft Ellen
Krake van
Kinkie kappers
Arnhem/Nijmegen aangeboden om een
advies op te stellen. Dit advies vindt u bij
het ABC onder hoofdluis. Klik op de
volgende link: Advies hoofdluis

In de hal van het hoofdgebouw hangt het
digitale scherm waarop u kunt zien wat
de opbrengst van de zonnepanelen is.
De opbrengst wordt op deze wijze ook
inzichtelijk gemaakt voor de kinderen.
Naast deze informatie vindt u ook een
kort maandoverzicht van belangrijke
data en/of activiteiten. Dit overzicht vindt
u ook op de kalender van de website en
van de app.

Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft een
aantal moestuintjes beschikbaar voor
basisschoolscholieren. Deze tuintjes
liggen aan de Hoeve in Huissen.
Voor een geringe bijdrage van 7.50 per
persoon / per moestuin kunnen de
kinderen hun eigen groenten opkweken
en natuurlijk oogsten in eigen tuintje. Ze
maken zo kennis van de natuur en
diverse groenten.
Natuurlijk is het superleuk om samen
aan de slag te zijn in de
natuur, samen verantwoordelijk te zijn
voor onze moestuintjes en vooral te
genieten van de oogst!
Via de mail heeft u aanvullende info
ontvangen.

Parkeeroverlast!
Het komt helaas nog regelmatig voor dat
er buiten de parkeerplaatsen wordt
geparkeerd om de kinderen naar school
te brengen. Dit leidt tot gevaarlijke,
onveilige en onoverzichtelijke situaties
voor
de
kinderen
en
medeweggebruikers. De politie heeft
aangekondigd dat ze binnenkort weer
regelmatig zullen controleren en
handhaven. In het belang van de
veiligheid van ons allemaal vragen we u
om de verkeersregels te respecteren.
Kom lopend naar school!

Ouderraad bedankt
In samenwerking met de verschillende
werkgroepen van leerkrachten en ouders
uit de ouderraad kijken we terug op een
aantal mooie feesten en vieringen.
Iedereen bedankt voor de bijdrage aan
deze successen.

Speelplaats opening
Op woensdag
8 mei openen
we officieel
ons opnieuw
ingerichte
plein.
Alle
betrokkenen
en ouders zijn
uitgenodigd om samen dit feestje te
vieren. Via de mail hebben alle
ouders een uitnodiging ontvangen.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen
georganiseerd op de voetbalvelden van
RKHVV. Na een ontbijtje en een
muzikale opening met dansje op het
plein vertrokken de kinderen met hun
begeleiders naar de sportvelden. Daar
hebben de kinderen genoten van een
heerlijke dag sport en spel. Wij danken
de werkgroep en alle ouders voor de
medewerking!

