
 

18 februari 2023 

1e paal is geslagen! 
Op woensdag 15 februari is 
in aanwezigheid van 
wethouder Johan Sluiter, 
een afvaardiging van 
Wonderwijs, de aannemer 
en kinderen van IKC 
Binnenstebuiten de eerste 
paal geslagen van de 
aanbouw. Uit alle groepen, 
van peuters t/m groep 8 
was een vertegen-
woordiging aanwezig. Met 
alle soorten hamers en 
getooid met helm hebben 
alle kinderen een bijdrage 
geleverd aan de fundering 
van de aanbouw. Twee 
kinderen van de kinderraad 
hebben tenslotte samen 
met de wethouder de 
eerste heipaal geslagen. Het 
was een mooie start van 
een nieuwe fase in het 
bestaan van IKC 
Binnenstebuiten. 
 

 
 
 

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

 

Carnaval 
Het carnavalsfeest is 

afgelopen vrijdag ook op 

Binnenstebuiten gevierd. In 

de mooiste creaties 

kwamen de kinderen naar 

het IKC. Er waren optredens 

en natuurlijk werd ook de 

polonaise niet vergeten. We 

danken de werkgroep en de 

leden van de ouderraad 

voor de ondersteuning bij 

dit feest. 

 

 
 

Parkeren 
Na de Krokusvakantie zullen 
enkele parkeerplaatsen aan 
de hoofdpoort ingezet 
worden als fietsenstalling. 
Dit is een alternatief voor 
de stalling die is komen te 
vervallen in verband met de 
verbouwing. 

 

Veilig opgroeien 
Op dinsdag 28 februari is er 

een online bijeenkomst van 

19.15 uur tot 21.30 uur over 

veilig opgroeien. Op de 

website  

www.ouderbijeenkomsten.nl  

kunt u zich aanmelden. U 

kunt ook anoniem 

deelnemen. 

 
Kampioenschap 
dammen 
De teams van 

Binnenstebuiten hebben 

het weer goed gedaan met 

het schooldammen. Alle 

teams die moesten spelen, 

zijn doorgegaan naar de 

volgende ronde; de finale 

van Gelderland. Deze wordt 

gespeeld op 11 maart in 

Almen. 

Aanmelden! 

 

Heeft u uw zoon/dochter 

nog niet aangemeld voor 

opvang en/of onderwijs. 

Meld aan op onze website! 

Vakantierooster 

2023-2024 
Het vakantierooster is 

gedeeld met alle ouders en 

vindt u ook op de website. 

 
 

Leergeld 
Stichting Leergeld vindt het 

heel erg belangrijk dat 

kinderen op jonge leeftijd 

de gelegenheid krijgen om 

te kunnen participeren in 

de samenleving. Info is hier 

ook al eerder over gedeeld. 

 

FIJNE CARNAVAL 

 

http://www.ouderbijeenkomsten.nl/

