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Tijn op vakantie (kdv)
Bij KDV de Volle Maan kwam Tijn
vertellen over zijn koffer. Hij wilde
namelijk op vakantie, maar wist niet wat
hij allemaal mee moest nemen.
De kinderen kwamen met allemaal
ideeën; strandbal, slaapzak, paraplu,
beker, jas, zonnebrand en een
zwembroek.
Daarnaast hebben we het gehad over
hoe je op vakantie kon gaan. Lopend,
fiets, auto, vliegtuig of met de boot.
Na het zingen van verschillende liedjes
was het thema vakantie geopend!

Studiedagen
Volgend schooljaar zijn er studiedagen
gepland op:
-ma 23 september groepen 1-8
-vrij 6 december groepen 1-4
-woe 22 januari groepen 1-4
-woe 8 juli groepen 1-8

Muziek in 3-4
De groepen 3/4 hadden in het kader van
hun project ‘De Voorstelling’
muziekvereniging Volharding
uitgenodigd langs te komen om iets te
laten zien en horen van hun
‘voorstellingen’. Op dinsdag 18 en
donderdag 20 juni is dat gelukt. Elke klas
kwam een half uurtje op de trap zitten
kijken en luisteren naar 6 tot 8
muzikanten, die van zich lieten horen op

verschillende blaasinstrumenten. Wij
Volharders vonden het ontzettend leuk!
De kinderen en de juffen waren zo
enthousiast! We hadden soms zelfs wat
extra publiek van kleuters en peuters.
Ze hebben het één en ander geleerd; de
namen van de instrumenten, hoe ze
klinken, dat een muziekvoorstelling
eigenlijk een concert heet en nog meer
van dat soort dingen. Wij leerden ook
dingen van de kinderen; bijvoorbeeld dat
Kortjakje tegenwoordig beter bekend is
als Olifantje in het Bos en dat je op
dezelfde wijsje ook nog het ABC kunt
zingen. Na wat liedjes van de
muzikanten en wat informatie mochten
de leerlingen allemaal zelf op
instrumenten blazen en op trommels
slaan. Toen kwamen ze pas echt los! Bij
het afscheidsliedje van juf Ank, ‘Hallo
Allemaal’ zongen en stampten ze volop
mee. Het bezoek was kort maar krachtig!
Kinderen en/of ouders die vaker muziek
willen (leren) maken, zijn van harte
welkom bij muziekvereniging Volharding
Huissen. Blokfluitles is er al vanaf € 13,per maand en de lessen voor andere
blaasinstrumenten of slagwerk kosten €
28,- per maand. Voor meer informatie
kun je terecht op onze site
www.volhardinghuissen.nl

Stoeltje passen
Dinsdag 2 juli hebben alle kinderen
kennis kunnen maken met de nieuwe
groep en de leerkrachten voor het
nieuwe schooljaar 2019-2020. We
starten op maandag 19 augustus.

Afscheid 1
Aan het eind van dit schooljaar hebben
we afscheid genomen van verschillende
medewerkers. Lynn van Geelen en
Evelien Bruens waren als
onderwijsassistent werkzaam en gaan
beiden weer studeren. Juul Kruijs

begeleidde enkele individuele kinderen.
Door uitbreiding van uren bij haar andere
werkgever is het voor haar niet meer te
combineren. Wij wensen hen veel
succes met het vervolg van hun carrière.

Bedankt, het was weer top!
Ook dit jaar hebben we op
alle fronten ondersteuning
gehad en is er medewerking verleend door
ouders aan talloze activiteiten en
evenementen. Wij danken de ouderraad,
de MR en alle ouders die op één of
andere wijze een bijdrage hebben
geleverd. Wij hopen ook volgend jaar
schooljaar weer op jullie te kunnen
rekenen.

Afscheid 2
De leerkrachten Lyda Frensen-Bezu,
Alex Nijenhuis en Tanja Bokhorst
verlaten De Boemerang. Lyda gaat
genieten van haar pensioen en Tanja
heeft een nieuwe uitdaging gevonden
binnen Wonderwijs. Zij vertrekt naar ’t
Startblok te Elst. Alex vertrekt naar
Spanje. Op de studiedag van 3 juli
hebben we uitgebreid afscheid genomen
van deze kanjers. We wensen hen vanaf
deze plaats ook veel plezier en geluk,

Uitjes en kamp
De uitjes voor de groepen 1 t/m 4 en het
kamp voor de groepen 5 t/m 8 waren de
feestelijke afsluitingen van dit schooljaar.
Wij kijken terug op een aantal
succesvolle activiteiteten en danken de
organisatoren en alle ouders die een
bijdrage hebben geleverd.

Waterpret bij Dikkie Dik
Water heeft altijd grote
aantrekkingskracht
op kinderen. In ons
thema
waterpret komen
spelen, drinken,
voelen, wassen,
zingen en knutselen
volop aan bod. We
lezen
prentenboeken over
zwemmen en in bad gaan.
Heel herkenbaar voor peuters. Wat gaat
er allemaal mee in je zwemtas…?
Waarom moet je bandjes om je
armen…?. Met bandjes om je
armen blijf je drijven. Wat is dat
eigenlijk….”drijven”? We vullen in de
kring een grote bak met water en de
peuters mogen er iets van speelgoed
in leggen en dan is het spannend…..blijft
het drijven of gaat het zinken.
We vullen de watertafel en daarin laten
we onze zelfgemaakte bootjes varen.
Natuurlijk gaan de poppen ook in bad en
kunnen we eendjes hengelen. Spetteren
maar.

De naaimachine moest ingeregen
worden en er moesten spoeltjes van
verschillende kleuren worden gemaakt.
Natuurlijk legde ik het uit en deed ik het
voor. Maar een deel van de kinderen
waren maar met een half oor aan het
luisteren. Iets wat in de klas voor deze
leerlingen vaak voldoende is, om de stof
te kunnen snappen. Maar als iets totaal
nieuws wordt uitgelegd, dan heb je echt
je volledige focus nodig. Gelukkig waren
er genoeg kinderen die het wel hadden
opgenomen en door elkaar te helpen
kon al snel iedereen aan de slag. En
toen de broeken dan eindelijk klaar
waren en ook nog heel lekker zitten en
mooi staan, dan ben je super TROTS. Je
hebt geleerd om een broek te maken,
maar ondertussen stiekem nog een
heleboel meer.

erg gezellig dat jullie bij Dikkie Dik
hebben gespeeld.

Welkom!
Met ingang van het nieuwe schooljaar
starten we met een aantal nieuwe
leerkrachten in de groepen 5-6 en 7-8.
Zij stellen zich hier voor. Vanaf deze
plaatsen wensen we ze veel succes en
plezier!

Voorstelling Dikkie Dik
De Linge bestaat 20 jaar!! Daarom is er
vanuit onze stichting een voorstelling
aangeboden aan alle peuters van Dikkie
Dik. De ouders konden samen met hun
kind komen kijken naar het schaduw,
dans en muziek spel van Do-Re-Mier.
De kinderen vonden het interessant en
er was volop ruimte om mee te doen met
muziekinstrumenten en de materialen
die gebruikt werden tijdens de
voorstelling. Zo konden de kinderen
eerst waarnemen en daarna ontdekken.
Bedankt Linet van der Wal voor deze
leuke voorstelling!

Plusgroep naait broeken
Na een documentaire te hebben gezien
over naaiateliers in Bangladesh,
ontstond bij plusgroep 7/8 het idee om
zelf een kledingstuk te gaan maken.
Goed idee, maar hoe zorgen we ervoor
dat een kledingstuk ook past en lekker
zit? Daar patronen voor zijn. Maar dit
snap ik echt niet, juf. Mooi, dan zitten we
op het goede spoor. De plusgroep is er
namelijk voor om ook eens te ervaren
hoe het is om iets niet direct te snappen
en te kunnen. Hoe voelt dat? Haak je
dan af of weet je door te zetten? Nadat
ze hun eigen patroon hadden gevonden
en uit stof hadden geknipt, was het tijd
om achter de naaimachine te kruipen.

Afscheid bij Dikkie Dik
De aankomende weken nemen wij
afscheid van heel veel peuters die 4
jaar worden en een aantal kinderen
die gaan verhuizen. Wij willen alle
kinderen heel veel plezier wensen op
hun nieuwe school. We vonden het

Afscheid leden ouderraad
Hierbij willen we alle leden van de
ouderraad bedanken voor hun tijd,
energie en medewerking aan de
ontwikkeling van IKC Binnenstebuiten. In
de ouderraad is afscheid genomen van

Britta, Josta, Jaap, Sjoerd, Mariska,
Yvette, Wendy en Marije.
We danken hen voor de tijd en energie
die zij in de ouderraad en de activiteiten
hebben gestoken.

Gymrooster
De indeling van de gym dagen is
hetzelfde als afgelopen schooljaar. Dit
betekent dat de groepen 5-6 en 7-8
sporten op dinsdag en vrijdag en de
groepen 3-4 op woensdag. Over de
precieze dag/tijd wordt u direct na de
vakantie geïnformeerd.

Om een interessant activiteitenaanbod te
creëren, waarbij kinderen talenten en
interesses kunnen ontdekken, is het
cruciaal om samen te werken. Hierbij
kunt u o.a. denken aan bedrijven en
maatschappelijke instellingen. Alle tips
en directe contacten zijn meer dan
welkom!
Wilt u meer weten? Of hebt u goede
tips? Neem contact op met
Wereldwijscoach Job via:
j.lintsen@zonnekinderen.nl of 0653967997.

“Vakantie”
Schoolverlaters
Ook dit jaar nemen we afscheid van
de kanjers uit groep 8. Na een
spetterende musical zijn ze op de
laatste schooldag van het plein
geveegd. We wensen deze kanjers
veel plezier en succes op het vo.

Bij de Volle Maan is het thema vakantie
begonnen!
Alle kinderen mochten daarom hun
eigen tent meenemen. Op het grasveld
vlakbij de Volle Maan konden we een
echte camping maken! Natuurlijk hadden
we ook eten mee zoals fruit en brood dat
we bij de tent konden eten.
Natuurlijk horen er ook leuke spelletjes
bij op de camping.

Wereldwijs
Ongetwijfeld hebben jullie al voorbij zien
komen dat ons nieuwste pijler bij
Zonnekinderen “Wereldwijs” is.
Wereldwijs staat voor beleven, ervaren
en ontdekken en is bedoeld voor
kinderen van 9 jaar en ouder. Binnen
Wereldwijs komen kinderen
verschillende facetten van de
maatschappij tegen: iets goeds doen
voor een ander, respect hebben voor
elkaar en je omgeving. ‘Samen kunnen
we meer’ is het uitgangspunt.
Wie is de Wereldwijscoach?
Bij een nieuwe pijler hoort natuurlijk ook
een nieuwe coach. Job Lintsen gaat na
de zomervakantie aan de slag als
Wereldwijscoach.

Activiteiten coachdagen
Op de website vindt u het programma
van de coach dagen in de vakantie.
Activiteiten

OC Volle Maan
Oudercommissie Volle maan (KDV, VSO
& BSO)
De OC van de Volle Maan van
Zonnekinderen behartigt de belangen
van de kinderen en ouders zo goed
mogelijk en vertegenwoordigt de ouders
bij Zonnekinderen. Daarnaast adviseert
de OC over onderwerpen als
(pedagogisch) beleid en kwaliteit. Bij de
laatste vergadering van de OC met
Zonnekinderen op 20 mei jl. is onder
meer gesproken over de verbeteringen
op het gebied van planning, structuur en
communicatie. Daarnaast over
onderwerpen als (de omgang met het)
nieuwe schoolplein en de zorgen over de
veiligheid van kinderen na sluitingstijd
als gevolg van ongewenst gedrag van
bezoekers. Ook is stil gestaan bij de
start van Zonnekinderen Univercity
(opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker niveau 4), en de nieuwe
pijler Wereldwijs voor kinderen vanaf 9
jaar die op ontdekking kunnen gaan
binnen bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
In maart is Zonnekinderen gestart met
de werving van een Centrale
Oudercommissie. Hierdoor zal een deel
van de taken van de OC naar de COC
worden verplaatst. Er zijn op dit moment
nog onvoldoende leden voor de start.
Ben of ken je een kandidaat voor de
COC of de OC? Maak dat dan kenbaar!
Voor al je vragen kan je terecht bij
OCVollemaan@gmail.com.

