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Verkeer 

 
 
Met de intrede van de 
winter en daarmee andere 
wisselende 
weersomstandigheden 
zorgt dat straks ook 
traditiegetrouw voor 
parkeeroverlast. Het 
parkeren en het verkeer 
rondom het IKC is een punt 
van aandacht. Laat de auto 
thuis, breng lopend of met 
de fiets!  
Een mooi voornemen voor 
2023? 
 

Stichting leergeld 
In Nederland groeit één op 

de twaalf kinderen op in 

armoede. Deze kinderen 

kunnen om financiële 

redenen niet meedoen aan 

activiteiten die voor hun 

leeftijdsgenoten en 

klasgenoten vanzelf-

sprekend zijn. Stichting 

Leergeld vindt het heel erg 

belangrijk dat kinderen op 

jonge leeftijd de 

gelegenheid krijgen om te 

kunnen participeren in de 

samenleving. U heeft hier 

eerder dit schooljaar een 

mailtje over ontvangen. 

 

Sint bedankt 
Maandag 5 december was 
het eindelijk zover, het 
Sinterklaasfeest. Na een 
spectaculaire aankomst met 
een grote truck ontving de 
Sint de verschillende 
groepen, mochten de 
kinderen iets uitzoeken in 
de schatkamer en werden 
de surprises uitgepakt. We 
danken Sint, Piet en de 
werkgroep voor een 
geweldig mooi feest! 
 

 

 

Thema 
Voor de kerstvakantie zijn 
de verschillende thema’s in 
de groepen afgerond. Na de 
kerstvakantie starten we 
weer met een aanbod 
rondom onze kernwaarden: 
plezier, ontwikkeling, 
respect, veiligheid en 
(zelf)vertrouwen). We 
besteden hier ongeveer 
twee weken aan om 
vervolgens weer met de 
nieuwe thema’s te starten.  

 
Website 
De website is enige tijd 

geleden geactualiseerd. 

Hier vindt u o.a. de 

Nieuwsbrieven, het 

vakantierooster en het ABC 

met specifieke informatie. 

Zie www.ikc-

binnenstebuiten.nl 

 
Studiedagen 
Woe 22 maart (groep 1-4) 
Woe 12 juli (groep 1-8) 
Deze dagen zijn de kinderen 
vrij van school. 

 
 

Aanbouw 
Twee weken gelden is er 

een update verstuurd naar 

alle betrokkenen met 

betrekking tot de aanbouw 

van de twee lokalen bij het 

hoofdgebouw. U vindt deze 

informatie ook terug op de 

website. In de Kerstvakantie 

wordt ook het plein verder 

verbeterd. 

Aanmelden 

nieuwe kinderen 

 

Heeft u uw zoon/dochter 

nog niet aangemeld voor 

opvang en/of onderwijs. Via 

de website kunt u de 

aanmelding verzorgen. Wij 

nemen vervolgens contact 

met u op om de voortgang 

http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/
http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/
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af te stemmen. Het is 

belangrijk voor ons om te 

weten wat de instroom is 

van nieuwe kinderen bij de 

opvang en het onderwijs. 

Opvang in de 

vakantie! 
De kerstvakantie staat weer 

voor de deur! 

Tijdens de pijlerdagen staan 

er weer een aantal leuke 

activiteiten gepland voor de 

kinderen die in de 

kerstvakantie de BSO 

bezoeken. 

Op dinsdag 27 december 

zal er een heus galafeest 

plaats vinden op ons IKC. 

Op donderdag 29 

december wordt er een 

nummerloop speurtocht 

georganiseerd in het 

Slingerbos. 

Wij hebben er in ieder geval 

zin in, jullie ook?!  

 

 
Kampioenschap 
dammen 
In november was het weer 
zover, de jaarlijkse 
schooldamkampioen-
schappen van de gemeente 
Lingewaard werden 
georganiseerd. Bij groep 5/6 
streden de scholen IKC 

Binnenstebuiten, de 
Borgwal en IKC ‘t Holthuus 
om de prijzen. Bij groep 7/8 
ging de strijd tussen IKC De 
Abacus, IKC 
Binnenstebuiten, de 
Borgwal en IKC ‘t Holthuus. 
Bij groep 5/6 deden er 6 
teams mee en na 5 rondes 
dammen werd de eindstand 
opgemaakt. De 3e prijs ging 
naar ‘t Holthuus, de 2e prijs 
naar Binnenstebuiten 1 en 
de 1e prijs naar 
Binnenstebuiten 3. Bij 
groep 7/8 was het een 
spannende strijd om de 
eerste en tweede plek. Tot 
de laatste ronde gingen 2 
teams gelijk op, deze ronde 
was beslissend. Na 7 rondes 
waren de 8 teams klaar met 
dammen en was dit de 
uitslag: 3e prijs  Abacus, 2e 
prijs naar Binnenstebuiten 
1, en de 1e prijs naar. 
Binnenstebuiten 2. 
De nummers 1 en 2 van elke 
categorie mogen de 
gemeente Lingewaard 
vertegenwoordigen in de 
volgende rondes van het 
schooldammen. Vorig jaar is 
zelfs het Nederlands 
kampioenschap bereikt. Zal 
dit het komende schooljaar 
ook weer lukken? 

 

Bijschrift foto: de nummers 
1 bij groep 5/6 en groep 7/8 
Foto: M. ter Maat 

Doorstroomtoets 
Op 8 februari 2022 is de 

wet doorstroomtoetsen 

primair onderwijs 

aangenomen door de Eerste 

Kamer. Deze wet draagt bij 

aan de overgang van 

leerlingen van het 

basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs.  

Deze doorstroomtoets 

vervangt de eindtoets. Met 

de doorstroomtoets zijn er 

wijzigingen in de 

procedures. Dit geldt voor 

het schooljaar 2023-2024. 

De kinderen die nu in groep 

7 zitten krijgen hier dus 

voor de eerste keer mee te 

maken. Deze wijzigingen 

worden besproken in de 

informatie naar ouders met 

betrekking tot de overgang 

naar het voortgezet 

onderwijs. 

 
 

Versieringen 
Dit schooljaar werden we 

verrast bij de versieringen 

voor Sinterklaas en Kerstmis 

met mooie grote doeken. 

We danken de ouderraad 

voor dit initiatief! 
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Betrokkenheid 
Donderdag 22 december 

zijn de uitkomsten van de 

enquêtes, toelichting en het 

rooster omtrent 

ouderbetrokkenheid met u 

gedeeld. Op basis van de 

uitkomsten hebben we in 

overleg met het team de 

werkwijze vastgesteld voor 

de periode t/m de 

zomervakantie.  

 

Ganzenborden 
We willen winkelcentrum 

de Zilverkamp bedanken 

voor de ganzenbordspellen 

die ze geheel belangeloos 

hebben gesponsord voor 

alle gezinnen van het IKC. 

De ouderraad bedankt voor 

het verdelen van de spellen. 

Voor iedereen veel 

speelplezier in de 

kerstvakantie. 

 

Bedankt! 

Activiteit van SWL 
In de kerstvakantie 

organiseren de 

jongerencoaches en 

Gezinsondersteuning van 

Stichting Welzijn 

Lingewaard een gezellige 

activiteit voor kinderen van 

8 tot 12 jaar. Zie voor meer 

informatie de flyer in de 

bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

 

Vakantierooster 

2023-2024 
In de ikc-raad bijeenkomst 

van woensdag 14 juli is het 

vakantierooster voor het 

schooljaar 2023-2024 

vastgesteld. Het rooster is 

gedeeld  met alle ouders en 

vindt u binnenkort ook op 

de website. 

 
 

Missie 538 
Radio 538 heeft het 

initiatief genomen om geld 

in te zamelen voor het 

Prinses Maxima centrum in 

Utrecht. Hier worden 

kinderen met kanker 

behandeld. Hier is ook onze 

oud-leerling Cas met succes 

behandeld. Cas is een actie 

gestart waarvoor we ook in 

deze Nieuwsbrief aandacht 

voor vragen: 

 

https://www.starteenactiev

oormissie538.nl/team/cas-

to-the-max/  

3FM 
Ook 3 fm heeft dit jaar een 

actie in het glazen huis 

gestart waarin zij aandacht 

voor de toekomst van 

kinderen met de actie “Het 

vergeten kind”. 
3FM Serious Request 2022 | 

NPO 3FM 

 
 

Kerstdiner 2022 
Sinds enkele jaren was het 

eindelijk weer mogelijk om 

een kerstdiner te 

organiseren. Over de rode 

loper werden de kinderen 

welkom geheten in de 

groepen waar de klas 

sfeervol was ingericht met 

een open haardvuur en 

prachtig gedekte tafels. De 

ouders konden tijdens het 

diner van de kinderen 

buiten genieten van een 

drankje en een hapje.  

We danken de werkgroep 

en de leden van de 

ouderraad voor de 

organisatie en de afsluiting 

van dit kalenderjaar. Fijn en 

leuk dat het zo weer 

allemaal kon! 
 

 
 

https://www.starteenactievoormissie538.nl/team/cas-to-the-max/%20donate
https://www.starteenactievoormissie538.nl/team/cas-to-the-max/%20donate
https://www.starteenactievoormissie538.nl/team/cas-to-the-max/%20donate
https://www.npo3fm.nl/thema/serious-request
https://www.npo3fm.nl/thema/serious-request

