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Nu meedoen is 
straks meetellen 
In Nederland groeit één op de 
twaalf kinderen op in 
armoede. Dit betekent dat er 
op de basisscholen in elke klas 
ongeveer 2 kinderen zitten bij 
wie het thuis allemaal niet 
vanzelf gaat. Deze kinderen 
kunnen om financiële redenen 
niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenoten 
en/of klasgenoten 
vanzelfsprekend zijn. Stichting 
Leergeld vindt het heel erg 
belangrijk dat deze kinderen 
op jonge leeftijd de gelegen-
heid krijgen om te kunnen 
participeren in de samen-
leving. In 2014 is Stichting 
Leergeld Oost Betuwe (LGOB) 
opgericht. Wij zijn een 
zelfstandige stichting met 
uitsluitend vrijwilligers, 
werkzaam in de gemeenten 
Overbetuwe en Lingewaard. 
LGOB is sinds haar oprichting 
in 2014 snel gegroeid. Op dit 
moment helpen wij in de 
gemeenten Lingewaard en 
Overbetuwe jaarlijks ongeveer 
300 kinderen. Hier zijn wij erg 
blij mee, maar we bereiken 
nog niet alle kinderen die onze 
hulp zo goed kunnen 
gebruiken. Voor meer 
informatie: 
www.leergeld.nl/oostbetuwe 

 

Studiedag 
Maandag 7 

december is 

er een 

studiedag 

gepland 

voor de 

leerkrachten. Alle kinderen zijn 

vrij van school! 

 

Aanpassing  

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! 
 

Opgeruimd staat 

netjes 
Als startactiviteit voor het 
nieuwe thema hebben de 
kinderen in de wijk het 
zwerfafval verzameld, 
onderzocht en opgeruimd. 
Weer of geen weer, de 
kinderen van groep 7-8 gingen 
onder begeleiding van 
studenten van het OBS samen 
op pad! 

 
 

Container luiers 
Binnenkort zal de gemeente 

de container voor de luiers 

verplaatsten naar de 

parkeerplaats bij het IKC. Dit is 

vooralsnog een tijdelijke 

locatie. 

 

 

Sinterklaas 
Op vrijdag 4 december is het 

Sinterklaasfeest gevierd. Het 

was een leuke dag waarbij de 

kinderen de “intocht” digitaal 

konden volgen op het 

digibord. Ook de schatkamer 

en de surprises waren een 

groot succes. We danken de 

ouderraad en de werkgroep 

voor de organisatie. 

Binnenkort ontvangt u een 

fotospecial van dit feest. 

 

“Dat ik dat mag 

meemaken”! 

Bij een rondje langs de 
groepen ging ik als directeur 
op bezoek bij groep 3-4. Na de 
instructie van de juf hielp ik 
een jongen bij de sommen. Na 
de les sloten we af met een 
high five en de opmerking van 
de jongen: “dat ik dat mag 
meemaken dat ik mag rekenen 
met de baas van de school”!  
 

Kerstmis 2020  

Dit jaar wordt er wegens 
Corona geen kerstdiner 
gehouden, maar een 
kerstlunch. De lunch wordt 
genuttigd in de eigen klas. De 
kinderen nemen allemaal hun 
eigen kerstlunch mee. We 
dekken samen de tafels en we 
zorgen voor een gezellige 
kerstsfeer in de groep. Meer 
info volgt binnenkort! 
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