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Tikkie terug…. 

We zijn aan het einde van wel 

een heel bijzonder schooljaar 

gekomen. In een mum van tijd 

stond de gehele wereld en 

Binnenstebuiten op z’n kop en 

zijn we sindsdien op zoek naar 

“het  nieuwe normaal”. Deze 

laatste vier maanden hebben 

op allerlei manieren veel 

impact gehad op kinderen, 

ouders, gezinnen en 

medewerkers van 

Binnenstebuiten. Deze periode 

heeft echter ook laten zien dat 

we samen tot heel veel in staat 

zijn en dat er in allerlei 

opzichten altijd weer een 

nieuwe kans is. Laten we deze 

positieve gedachte meenemen 

in de vakantie naar het nieuwe 

schooljaar. Go for it! 

 

Zomerdorp 
Ook dit jaar hebben we weer 
een te gek zomerprogramma 
voor de kinderen van de BSO. 
Op onze website   
www.zonnekinderenzomerdorp.nl

 vind je ons 
activiteitenprogramma voor 
iedere pijler waar jij  aan deel 
kunt nemen deze zomer! 
Daarnaast hebben onze 
coaches ook leuke opdrachten 
bedacht die je thuis kunt doen 
én sportieve, coole en 
avontuurlijke uitjes die je kunt 
ondernemen als gezin of met 
een vriendje. Om de 
gezondheid en veiligheid van 
jullie en onze medewerkers te 
waarborgen, werken we 
volgens een aantal richtlijnen. 
Ook is het belangrijk dat je je 
aanmeldt voor iedere activiteit 
waaraan je deel wilt nemen. Al 
deze informatie vind je op de 
website. Dan rest ons alleen 
nog te zeggen, veel plezier 

deze zomervakantie en we 
zien je graag in ons 
Zonnekinderen Zomerdorp! 

 

Afscheid 1 
Aan het eind van dit schooljaar 

nemen we afscheid van 

diverse collega’s die de laatste 

periode werkzaam zijn 

geweest i.v.m. vervangingen of 

tijdelijke uitbreidingen. Hierbij 

danken we de volgende 

collega’s voor hun inzet: 

Bertineke van Iersel (1-2), 

Ingrid Coenen (1-2), Demi 

Gertsen (instroomgroep), 

Angela Holverda-Verbaan 

(instroomgroep) en Nina 

Benders (groep 5-6). 

 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Voor ons is 

het erg belangrijk dat deze 

gegevens actueel zijn om bij 

calamiteiten, u of de 

noodadressen snel te kunnen 

bereiken. 

 

TOP! 
Ook dit jaar 
hebben we op 
alle fronten 
ondersteuning 
gehad en is er 

medewerking verleend aan 
talloze (aangepaste) 
activiteiten en evenementen. 
Wij danken de ouderraad, de 
IKC raad, collega’s 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. 
 

Studiedagen 
De studiedagen voor dit 

schooljaar zijn gepland op: 
-maandag 28 sept groep 1- 8 

-maandag  7 dec  groep 1-8  

-woensdag 20 jan groep 1-4 

-woensdag 31 maart groep 1-4 

-woensdag 14 juli groep 1-8 

 

Jaarkalender 
U vindt de jaarkalender na de 

zomervakantie ook op de app. 

U kunt deze kalender filteren 

op “opvang” en “onderwijs”. 

Op deze manier hoeft u niets 

te missen! Via de app kunt u 

kinderen ook ziekmelden, 

bijzonder verlof vragen of de 

info met betrekking tot AVG 

met ons delen. Vanuit de app 

kunnen ook de ouders van de 

opvang inloggen. 

 

Stoeltje passen 
Dinsdag 7 juli hebben alle 

kinderen kennis kunnen 

maken met 

de nieuwe 

groep en de 

leerkrachten 

voor het 

nieuwe schooljaar 2020-2021. 

We starten op maandag 24 

augustus 

 

Uitjes 
De aangepaste uitjes voor de 

alle groepen waren  de 

feestelijke afsluitingen van dit 

schooljaar. Ondanks de 

aanpassingen kijken we terug 

op een aantal succesvolle 

activiteiteten en danken de 

organisatoren en alle ouders 

die een bijdrage hebben 

geleverd. 
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Welkom Jorieke 
Ik heb heel veel zin om na de 
zomervakantie te beginnen als  
 juf in groep 3/4 op IKC 
Binnenstebuiten. Daarom stel 

ik mij graag 
even voor. Ik 
ben Jorieke 
Veldman, 29 
jaar. Twee 
jaar geleden 
ben ik 

verhuisd vanuit Utrecht naar 
Arnhem, samen met mijn 
vriendin, Carly en konijn, 
Peen.In mijn vrije tijd ga ik 
graag naar musea. Het 
afgelopen jaar ben ik heel 
enthousiast geworden over 
boulderen en geocachen (zie 
google) Ik ben werkzaam 
geweest in de culturele sector. 
Hierin heb ik mij bezig 
gehouden met kunsteducatie 
voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Ik heb dit met 
veel plezier gedaan. De kennis 
en ervaring die ik hier heb 
opgedaan, neem ik mee in de 
klas. Ik ben creatief en zet dit 
in tijdens de lessen in de klas. 
Het is voor mij een leuke 
uitdaging om te gaan werken 
op IKC Binnenstebuiten waar ik 
veel zin in heb. Ik hoop jullie 
snel te ontmoeten!  
 

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 de groepen 
3-4 op woensdag. Over de 
precieze tijd wordt u direct na 
de vakantie geïnformeerd. 

 
 

Formatie 
In het schooljaar 2020-2021 
starten we met zes 
kleutergroepen, zes groepen 
3-4, vijf groepen 5-6 en vier 
groepen 7-8.  

 
 

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 al deze 
kanjers veel plezier en succes 
op het VO. 
 

Welkom Linda 
Na de zomervakantie start ik 
als leerkracht van groep 5/6 op 
IKC Binnenstebuiten en 
daarom zal ik mezelf even 
voorstellen: Ik ben Linda van 
Steenveldt en 31 jaar. Samen 
met mijn vriend Robin en onze 
twee dochters Liz (bijna 3 jaar) 
en Niene (net 1 jaar) woon ik 
in Huissen. Wij hebben 

daarnaast ook 
nog een 
enthousiaste 
labrador, 
Bobbie, waar ik 
regelmatig mee 
wandel. 
Helemaal nieuw 

ben ik niet op IKC 
Binnenstebuiten: op de 
vrijdagen werk ik nu in groep 
3/4 oranje. Zeven jaar geleden 
ben ik afgestudeerd aan de 
Pabo en de eerste vijf jaar heb 
ik gewerkt in Brabant. Daarna 
ben ik op zoek gegaan naar 
een baan dichter bij huis. Vorig 

jaar heb ik gewerkt op IKC het 
Sterrenbos en daarna heb ik 
een half jaartje in de vaste 
invalpool gezeten. Ik kijk er 
naar uit om te mogen starten 
in groep 5/6 op IKC 
Binnenstebuiten!  
 

Pijlerdagen 
In de zomervakantie worden 

er diverse speciale activiteiten 

georganiseerd door 

Zonnekinderen en gemeente 

Lingewaard. Via de mail heeft 

u hier informatie over 

ontvangen.  

 

Afscheid 2 
Dit schooljaar nemen we ook 
afscheid van twee collega’s die 
al langere tijd bij ons 
werkzaam waren. Allereerst is 
dat Joyce Huting. Joyce is sinds 
2011 verbonden geweest aan 
onze school. Joyce zal vanaf 
volgend schooljaar werkzaam 
zijn in het voortgezet 
onderwijs. Dit schooljaar 
nemen we ook afscheid van 
José. Zij is vanaf 2004 
verbonden geweest aan 
Binnenstebuiten en gaat met 
ingang van het nieuwe 
schooljaar genieten van haar 
welverdiende pensioen. We 
hebben van beide leerkrachten 
op gepaste wijze afscheid 
genomen. 
 

 

 

 


