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TROTS! 
Na de inspectie van de GGD 
voor de opvang (mooi rapport)  
was het 30 maart de beurt aan 
het onderwijs. Deze keer was 
het een online bezoek waarin 
gesproken werd met ouders, 
medewerkers, het 
managementteam en de 
Intern begeleiders. Naast alle 
documenten die in het bezit 
zijn van de inspectie hebben 
we mogen vertellen/laten zien 
wie we zijn, wat we doen en 
hoe we dat doen.  We zijn erg 
blij met de reacties en de 
feedback van de twee 
inspecteurs over IKC 
Binnenstebuiten. Zij 
moedigden ons in het 
nagesprek aan om voor de 
waardering goed te gaan, een 
traject waarbij het IKC dan 
echt bezocht wordt. Wij zijn 
trots op IKC Binnenstebuiten. 

 

Koningsdag vrij 
Op dinsdag 27 april is het 

Koningsdag. Alle kinderen zijn 

dan vrij van school. Op vrijdag 

23 april organiseren we ( met 

inachtneming van de 

richtlijnen rivm) de 

Koningsspelen  

 
 

Avond4daagse 
De avond 4 daagse in Huissen 

is officieel afgelast. Er is echter 

een mooi alternatief. Meer 

informatie via de volgende 

link: 

https://www.avond4daagse.nl

/organiseren/home-edition-

voor-organisatoren 

 

 
 

Enquêtes status 
De resultaten van de enquête 
thuisonderwijs zijn/worden 
besproken in de verschillende 
bouwen. Binnenkort 
ontvangen de ouders een 
verslag van de evaluaties. 
 

1 april 
Naar aanleiding van het artikel 

werden we overspoeld met 

wc-rollen en andere leuke 

reacties op de 1 aprilgrap. Ook 

dit jaar had niet iedereen het 

vizier op scherp! 

 

 
En weer een aantal rollen! 

 

 
Dank voor alle leuke reacties 

via mail! 

Rijnstad 
Van 22 tot en met 26 maart 

was het de week van het geld. 

De week van het geld is er om 

kinderen en jongeren voor te 

bereiden op hun financiële 

zelfredzaamheid. Vanuit het 

maatschappelijk werk willen 

wij ook aandacht besteden aan 

u als ouder. U kunt voor 

verschillende financiële 

onderwerpen contact 

opnemen met ons: 

U heeft een minimum 

inkomen en u wil weten voor 

welke minimavoorzieningen u 

eventueel in aanmerking 

komt: 

Er wijzigt iets in uw inkomen 

en u wil weten welke  

gevolgen dit heeft voor 

bijvoorbeeld uw budget of wat 

er veranderd moet worden in 

uw toeslagen; 

U komt niet uit met uw 

inkomen; 

U heeft 

betalingsachterstanden en het 

lukt u niet deze af te betalen; 

Wij kunnen hierin samen met 

u meekijken of u eventueel 

verwijzen naar de juiste 

hulpverlening.  

Meer weten? Dan kunt u 

contact opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker: 

Alice Nijeboer, 06-55192495. 
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Muzieklessen 
vervolgd! 

Om de nieuwe methode 
123zing in te voeren voor het 
muziekonderwijs worden we 
ondersteund door een 
muziekdocente. Zij verzorgt de 
muzieklessen in alle groepen. 
Als gevolg van Corona lagen 
deze lessen enige tijd stil. Deze 
lessen worden nu weer hervat! 
 

Sneltesten 
Als gevolg van de maatregelen 
voor onderwijs en opvang 
krijgen we medio april de 
sneltesten voor de 
medewerkers van IKC 
Binnenstebuiten. De richtlijnen 
die bij deze sneltesten horen 
worden binnenkort in de 
teams gedeeld en besproken. 

 

“Pleinplakkers”! 
Enige tijd geleden heeft de 

ouderraad uit de reserves een 

bedrag beschikbaar gesteld 

voor de kinderen van 

Binnenstebuiten. Na 

onderzoek bij kinderen en 

medewerkers is een 

wensenlijstje opgesteld. Als 

eerste zal een “muziek-

installatie” worden 

aangeschaft die door de 

kinderen buiten gebruik kan 

worden. Hoog op het lijstje 

staan ook de zogenaamde 

pleinplakkers. In de groepen 1 

t/m 4 wordt dit in de groep 

besproken. Met de kinderraad 

5-6 is een top 10 opgesteld. In 

de groepen mogen de 

kinderen punten geven en op 

basis van het aantal punten 

wordt de keuze bepaald door 

de kinderen. Pleinplakkers 

stimuleren het bewegend 

spelen en leren op het plein. 

Ook voor de dependance 

kijken we samen met de 

kinderen naar het plein. 

 

 
 

Speelplein opvang 
Vanuit de samenwerking 
Dikkie Dik en Zonnekinderen is 
het speelplein aangepast met 
o.a.:  
 

 
Een keuken 

 

 
De auto 

 

 
De boot met zandbak 

Bedankt! 
Goede vrijdag zijn we goed 
gestart (what’s in a name) met 
een ontbijt op school; het 
paasontbijt. De werkgroep en 
ouderraad bedankt voor de 
voorbereidingen en de lekkere 
paasstol voor de medewerkers 
van IKC Binnenstebuiten. 

 
Nationaal 
programma 
onderwijs 
Het kabinet heeft 
aangekondigd om het 
onderwijs in deze “gekke” 
tijden te ondersteunen met 
een specifiek programma. Dit 
nationaal programma 
onderwijs wordt de komende 
periode verder inhoud 
gegeven en uitgewerkt op IKC 
Binnenstebuiten. 

 
Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 
wijzigingen doorgeven van uw 
contactgegevens. Voor ons is 
het erg belangrijk dat deze 
informatie actueel is waardoor 
we u in het geval van 
calamiteiten snel kunnen 
bereiken.  U kunt eventuele 
wijzigingen doorgeven via 
r.peters@ikc-
binnenstebuiten.nl 

 
Fijne paasdagen! 

 
 
“Blijf gezond en let op 

elkaar”! 

mailto:r.peters@ikc-binnenstebuiten.nl
mailto:r.peters@ikc-binnenstebuiten.nl

