
 

Nieuwsbrief – 28 februari 2019 

Vakantierooster 2019-2020 
U vindt het rooster bij het laatste 

nieuws en door de 
volgende link aan te 
klikken: 
 

Vakantierooster 2019-2020  
 
 

 
Nieuwsbrief kwaliteit 
Op de website vindt u de special 
“Kwaliteit”. In deze special informeren 
we u voornamelijk over de 
inhoudelijke ontwikkelingen binnen 
IKC Binnenstebuiten. Binnenkort 
volgt deel 2 rondom kwaliteit. 
 

 
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. 

 
 

 

Studiedagen 2018-2019 
Dit schooljaar zijn de studiedagen op: 
-vrij 5 april groepen 1-8 
-woe 3 juli groepen 1-8 
 

Onderhoud 
Gedurende de eerste helft van maart 
vinden er in het IKC gebouw diverse 
controles en onderhouds-
werkzaamheden plaats aan de 
technische installaties. Het betreft 
vooral de technische - en 
verkeersruimtes. Op diverse plekken 
zal achter plafondplaten gewerkt 
worden. We streven er naar de 
meeste werkzaamheden uit te voeren 
tijdens de krokusvakantie en 
mogelijke overlast te beperken tot 
een minimum. Met KDV en BSO, wel 
aanwezig in de vakantie, vindt 
afstemming plaats.  
 

 
Ouderraad bedankt 
Tijdens de afsluitende kerstviering 
van december j.l. organiseerde de 
ouderraad een klein hapje en een 
drankje voor de ouders op het 
schoolplein. Deze versnaperingen 
waren tegen een kleine vergoeding te 
verkrijgen. De opbrengst van deze 
avond is gedoneerd aan het 
Slingerbos om de daar aanwezige 
dieren goed te kunnen verzorgen en 
onderhoud te plegen. 
                                

 
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 

 
Poetsavond Dikkie Dik 
Op Woensdag 13 februari hebben we 
weer een poetsavond georganiseerd 
bij Dikkie Dik. Wij willen alle ouders 

die geholpen 
hebben ontzettend 
bedanken! Dankzij 
jullie kunnen onze 
kinderen weer 
spelen in een 

schoon lokaal met daarin schoon 
speelgoed.  
 

 
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 
 

 

https://www.ikc-binnenstebuiten.nl/IKC-BinnensteBuiten/Nieuws/art/19242
http://www.gezondtrakteren.nl/
mailto:allergiekidsdeboemerang@gmail.com


  

Wilde dieren bij Dikkie Dik 
Tijdens dit thema hebben we ons 
lokaal omgebouwd tot een echte 
dierentuin. Samen met de kinderen 
hebben we het lokaal versierd, zo 
hebben de kinderen grote 
dierenknuffels meegenomen om in 
ons lokaal te laten zien aan de 
andere kinderen. Ook hebben we 
verschillende dieren goed bekeken 
en nagemaakt tijdens een creatieve 
opdracht. Als afsluiting van ons 

thema 
hebben we 
een échte 
voorstelling 
gegeven aan 
de ouders. 
De kinderen 
werden 
geschminkt 
als wilde 
dieren en ze 
hebben laten 

zien aan de ouders welke liedjes we 
geleerd hebben de afgelopen weken.   

 
 

 
Hoofdluis en wat dan…… 
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 
 
             

“Leven als een prof”! 
Binnenkort wordt er op de Volle 
Maan “Leven als een prof” 
georganiseerd. De kinderen kunnen 
dan ervaren hoe het is om als een 
prof te sporten, te eten en een beetje 
te leven als een echte prof sporter. 
Leven als een prof bestaat uit 4 
middagen; 21, 28 maart en 4 en 11 
april  
 

- Kinderen krijgen een 
professionele training; 

- Spelen een toernooi tegen 
elkaar; 

- Maken samen een gezonde 
sportmaaltijd; 

- Bezoeken een training, 
stadion of een andere 
professionele 
sportorganisatie. 

-           

 
“Opmerkelijk”? 
Helaas komt het wel eens voor dat 
spullen van kinderen kwijtraken. In de 
meeste gevallen komen 
kledingstukken en andere zaken 
terecht bij onze conciërge. In 
sommige gevallen blijven 
kledingstukken, spelletjes en 
accessoires onvindbaar. Mocht u 
thuis ontdekken dat uw zoon/dochter 
kledingstukken, accessoires, 
pokemonkaarten of andere spullen 
heeft die niet bekend voorkomen.  
          

 
Supermarkt op De Volle 
Maan 
Als afsluiting van het thema 
supermarkt gingen wij op uitstapje 
naar de winkel. Het was een flinke 

wandeling naar de winkel. In de 
winkel mochten we met een karretje 
rijden en zelf de boodschappen 
pakken. Bij de kassa mocht alles op 
de band gelegd worden en moesten 
we natuurlijk ook betalen. Eenmaal 
terug op de locatie konden we met de 
gekochte boodschappen een lekker 
hapje maken. Op de site vind je een 
leuke fotoreportage. 
 

 
Dammen  
Enkele weken geleden was de finale 
van Gelderland wat betreft het 
dammen. Voor groep 7/8 ging het net 
zo makkelijk als de vorige rondes. Ze 
hebben weer een beker mee naar 
Huissen genomen, de eerste prijs!  
Groep 5/6 had iets meer 
concurrentie. Een plek in de top 3 zat 
er niet in, maar wel een 4e, 7e en 
15e plek.  
Drie van de vier teams zijn door naar 
de halve finale van Nederland die op 
13 april plaats zal vinden. 

 
 
     

 
Peutergym 
Op 1,8 en 15 april staat er peutergym 
op het programma. De peuters 
kunnen hier kennis maken met 
klimmen, klauteren, rennen en 
natuurlijk lekker spelen samen met 
mama en/of papa. De lessen worden 

http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/2E-MENU-RIJ/BS-De-Boemerang/School-ABC
http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/2E-MENU-RIJ/BS-De-Boemerang/School-ABC
https://www.ikc-binnenstebuiten.nl/IKC-BinnensteBuiten/Nieuws/art/19638


  

gegeven door de sportcoach. 
Opgeven kan via de sportcoach 
Jeffrey; 
j.tiemessen@zonnekinderen.nl  
 

 
Instroomgroep 
Begin februari is er een 
instroomgroep gestart voor de 
jongste kleuters die de komende 
maanden nog zullen instromen. Door 
het starten van deze groep blijft de 
instroom in de groepen 1-2 beperkt. 
De instroomgroep wordt begeleid 
door Angela Verbaan en Paula van ‘t 
Hof. De inzet van Angela is een mooi 
voorbeeld van de samenwerking 
binnen het IKC, zij is namelijk, ook 
werkzaam voor Zonnekinderen. 
Paula van ‘t Hof heeft de overstap 
gemaakt van groep 1-2 naar de 
instroomgroep. In groep 1-2 wordt zij 
vervangen door Laura Bentelaar. 
 

 

Staking 15 maart? 
Op vrijdag 15 maart is een landelijke 
staking uitgeroepen voor het onderwijs. 
Via de mail heeft u alle informatie 
hierover ontvangen. 
 

 

Coachdagen Volle Maan 
Tijdens de voorjaarsvakantie 
organiseren wij coachdagen voor de 
BSO  vakantieopvang.  
 

Maandag 4 maart (10.00 -12.00) 
BSO de Volle Maan  
Cultuurdag Stripfiguren: 
De kinderen kunnen deze dag hun 
eigen stripverhaal tekenen. Ook kan 
je jezelf laten schminken als een 

stripheld. Of je maakt je eigen 
masker van jouw stripheld. 
Woensdag  6 maart  (10.00-12.00) 
BSO de Nieuweling te Duiven  
Natuurdag Dierendag XL 
Ontdek die dag verschillende dieren 
door te kijken, voelen, spelen, vragen 
en nog veel meer. 
Vrijdag 8 Maart (10.00-12.00) 
Sporthal de Bongerd in Bemmel 
Sportdag: Internationale sporten  
Kinderen maken kennis met 
verschillende sporten/spellen uit 
verschillende landen. Die dag gaan 
de kinderen flink zweten dus vergeet 
je sportkleding niet!! 
               
 

 

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! 
               

 
Scherm in de hal 

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. 
 

 
Ixpiekidz 
Op zaterdag 30 maart en woensdag 
15 mei organiseert het Ixperium in 
Arnhem een digitale ontdekkingsreis. 
Een leuk en interessant uitje voor alle 
kinderen van groep 1 t/m 8. Voor 
meer info zie de agenda op 
www.ixperium.nl 

 

 
 

 
Speelplaats update 

Het is bijna zover, we 
kunnen niet wachten. 
De komende weken 
wordt de laatste hand 
gelegd aan de 

herindeling van het plein. We hopen 
met de aanpassingen het spelen en 
het spelend leren voor alle kinderen 
een nieuwe impuls te geven. Zie foto 

 

mailto:j.tiemessen@zonnekinderen.nl
http://www.ixperium.nl/
https://www.ikc-binnenstebuiten.nl/IKC-BinnensteBuiten/Nieuws/art/19641
https://www.ikc-binnenstebuiten.nl/IKC-BinnensteBuiten/Nieuws/art/19641

