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In de loop van deze week
zullen de richtlijnen duidelijk
worden voor de herstart op 8
februari.
Wij informeren u zo spoedig
mogelijk met betrekking tot de
voortgang en alle richtlijnen.
Wij worden hier uiterlijk
woensdag over geïnformeerd.

De Ouderraad zoekt voor
volgend schooljaar nog ouders
om ons team te komen
versterken. Lijkt het je leuk om
een bijdrage te leveren aan
het organiseren van een of
meerdere activiteiten op
school en vind je het niet erg
om een keer of zes met elkaar
te vergaderen gedurende het
schooljaar, maak je interesse
dan kenbaar. Stuur a.u.b. even
een mailtje naar OR@ikcbinnenstebuiten.nl en we
nemen snel contact met je op.
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Helaas zitten we (nog) in een
situatie waarin de kinderen
niet naar school kunnen om
lessen te volgen. Heel erg
vervelend voor iedereen. De
ouderraad zit echter ook nu
niet stil! Gelukkig kunnen we
nog terugkijken op twee
geslaagde evenementen in
december. Zowel het
Sinterklaasfeest maar ook
Kerst zijn op aangepaste maar
niet minder geslaagde wijze
gevierd. We hebben heel veel
blije gezichtjes gezien en daar
doen we het natuurlijk voor!

Als laatste een verzoekje;
denkt u a.u.b. aan het
overmaken van de
ouderbijdrage voor dit
schooljaar wanneer u hier nog
niet aan toe gekomen bent?
Alvast bedankt namens alle
kinderen, want aan hen wordt
alles besteed.

Kinderraad online

Ook zijn we bezig om iets te
organiseren voor de eerste dag
dat alle kinderen weer fysiek
bij elkaar op school komen.
Wat dat is blijft nog heel even
geheim maar ook dit wordt
vast weer erg leuk!

Vakantierooster
Het vakantierooster is formeel
vastgesteld door de IKC raad.
Door op onderstaande link te
klikken komt u bij het
vakantierooster voor het
volgende schooljaar. LET OP:
De vakantie wijkt af van regio
Zuid.
Vakantierooster 2021 - 2022

besproken. De input was als
volgt:
+dagelijks online
+vaste indeling
+contact met anderen
+beter dan de eerste keer
-camera gebruik

Oud-leerlingen
In de maand januari hebben
we een enquête afgenomen bij
de kinderen die vorig
schooljaar ons vanuit groep 8
hebben verlaten. De feedback
van de kinderen gebruiken we
om verbeteringen door te
voeren op Binnenstebuiten en
de aansluiting met het
middelbaar onderwijs te
optimaliseren. Het is altijd leuk
en interessant om te lezen hoe
de kinderen terugkijken op de
basisschool. Wordt vervolgd!

Rapporten
Op vrijdag 26 februari krijgen
de kinderen van groep 3 t/m 8
de rapporten mee naar huis. In
een eerder stadium hebben
we aangekondigd dat we
hiermee afwijken van de
geplande datum.

“Knipoog”!
In deze periode van lockdown
en afstandsonderwijs
proberen we zo veel mogelijk
de ontwikkelingen en
activiteiten voort te zetten. Zo
hebben we ook online de
Kinderraad gesproken van
groep 5-6 en van groep 7-8.
In het overleg hebben we de
verschillende periodes van
afstandsonderwijs vanuit het
perspectief van de kinderen

