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“After Corona” 

We zijn aan het einde van 

opnieuw een heel bijzonder 

schooljaar gekomen. In een 

mum van tijd stond de gehele 

wereld en ook 

Binnenstebuiten op z’n kop. 

Ook nu nog is Corona onder 

ons en het is onduidelijk wat 

het betekent voor na de 

vakantie. Wij zijn hierover 

geïnformeerd door het 

ministerie. Deze informatie 

vindt u bij deze Nieuwsbrief in 

de bijlage. Bij de start van het 

schooljaar ontvangt u de 

actuele informatie. 

 

Afscheid 

ouderraad 
Aan het eind van dit schooljaar 

nemen we afscheid van Susan 

Löwenthal. Susan is jarenlang 

penningmeester van de 

ouderraad geweest en maakte 

deel uit van het dagelijks 

bestuur. Wij danken Susan 

voor haar bijdrage en de 

prettige samenwerking.  

 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Voor ons is 

dat erg belangrijk. U kunt de 

wijzigingen doorgeven aan 

r.peters@wonderwijs.nl  

 

TOP! 
Dit schooljaar 
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 schooljaar weer op 
jullie te kunnen rekenen. 
 

Studiedagen 
De studiedagen voor komend 

schooljaar zijn gepland op: 
-maandag 27 sept groep 1- 8 

-maandag  6 dec  groep 1-4  

-woensdag 23 maart groep 1-8 

-woensdag 13 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 2021-2022. 

We starten op maandag 30 

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 

ouderraad, organisatoren en 

alle ouders die een bijdrage 

hebben geleverd. 

 

Gymrooster 
Volgend schooljaar zijn de 
gymlessen voor groep 3-4 op 
woensdag. De groepen 5 t/m 8 
hebben de lessen op vrijdag. 
Over de precieze tijd wordt u 
direct na de vakantie 
geïnformeerd door de 
groepsleerkracht. 

 
 

Formatie 
In het schooljaar 2021-2022 
starten we met zes 
kleutergroepen, zes groepen 
3-4, vijf groepen 5-6 en vier 
groepen 7-8.  

 
 

Schoolverlaters 
We nemen 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 Voortgezet 
Onderwijs. 
 

Afscheid opvang 

Eind van dit schooljaar nemen 
we helaas afscheid van vier 
pedagogisch medewerkers van 

mailto:r.peters@wonderwijs.nl


 

JULI 2021 

zowel de KDV als de 
BSO.  Allereerst is dat Dave 
Hollink, werkzaam stamgroep 
zilver 7+. Dave werkte 
afgelopen jaren al de 
combinatie opvang en 
onderwijs en door uitbreiding 
van uren in het onderwijs gaat 
Dave ons helaas verlaten. 
  
We nemen ook afscheid van 
Shirley Konings, KDV-
stamgroep blauw. Shirley is 
gestart als BSO-medewerker 
en heeft zich verder 
ontwikkeld op het 
Kinderdagverblijf. Gelukkig zal 
Shirley Zonnekinderen niet 
verlaten, maar gaat zij naar 
een andere locatie in Duiven 
waar ze volledig werkzaam is 
op het kinderdagverblijf. 
  
Helaas nemen wij ook afscheid 
van Aafke Könings, KDV-
stamgroep paars. Momenteel 
geniet Aafke nog van haar 
zwangerschapsverlof, maar zal 
ze niet terugkeren. Aafke heeft 
dichterbij huis een nieuwe 
uitdaging gevonden. 
  
Als laatste nemen wij ook 
afscheid van Manouk Jansen-
Gijsberts, KDV-stamgroep 
groen. Gelukkig zal Manouk 
Zonnekinderen niet verlaten, 
maar gaat zij tijdelijk een 
andere functie bekleden op 
onze afdeling relatiebeheer. 
  
Wij nemen afscheid van vier 
goede professionals en fijne 
collega’s. Ook vanaf deze 
plaats wensen we ze veel 
succes in de nieuwe 
werkomgeving. 
  
Daartegenover staat de komst 
van Martijn Regelink. Martijn 
is momenteel al werkzaam bij 
de BSO en zal het vertrek van 
Dave op de 7+ groep gaan 

opvangen. Via de bekende 
kanalen van de opvang zal 
Martijn zich verder 
voorstellen. Via deze weg 
heten wij Martijn nogmaals 
van harte welkom bij IKC 
Binnenstebuiten. 
 

Zomervakantie 
BSO: 
Het is 16 juli 2021 en we zijn 
bij IKC binnenstebuiten toe 
aan vakantie, maar wij willen 
niet zomaar vakantie. We 
willen een vakantie met 
avontuur en ontspanning. Wij 
willen nieuwe dingen 
ontdekken en verre landen 
zien. Daarom gaan wij dit jaar 
op: Een Reis rond de Wereld. 
  
We zullen vliegen, fietsen, 
rijden, varen en doen wat we 
kunnen om de hele wereld te 
zien. 
We hebben zes weken de tijd 
en daarom doen we elke week 
een ander land aan op een 
ander continent. En natuurlijk 
gaan alle kinderen mee! 
  
Elke week stippelen we op de 
wereldkaart uit hoe we reizen 
en elke week hebben we onze 
activiteiten (natuur, cultuur, 
multimedia, sport en koken) in 
een ander land. 
  
Ga je met ons mee? 
Neem ook eens een kijkje op 
onze Zonnekinderendorp. 
 www.zonnekinderendorp.nl 
 

Zomervakantie 
KDV: 
Tijdens de zomervakantie zal 
het kinderdagverblijf genieten 
van al het moois wat de 
zomervakantie kan brengen. 
Onze collega’s hebben allerlei 
leuke zomerse activiteiten 

bedacht waardoor het een 
gezellige zomervakantie gaat 
worden. Wij hebben er zin in! 
 

Bezetting BSO en 
KDV: 
Tijdens de zomervakantie 
genieten onze collega’s van de 
opvang ook van hun 
welverdiende vakantie. 
Hierdoor kan het voorkomen 
dat u minder vaste gezichten 
op de groep aantreft. Wij 
zullen ons uiterste best doen 
om de bezetting zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen om 
zo de zorg voor uw kind(eren) 
te bieden die u van ons 
gewend bent.   
 

Afmelden opvang 
in de ouderapp: 
Als uw kind(eren) geen gebruik 
maakt van de opvang in de 
zomervakantie, verzoeken wij 
u dringend dit via het 
Ouderportaal te melden. 
Daarmee draagt u bij aan een 
optimale planning voor het 
kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang. 
Vanzelfsprekend worden ook 
wij nog dagelijks 
geconfronteerd met 
medewerkers die zich moeten 
laten testen of die in 
quarantaine zijn. Om die reden 
is het van het allergrootste 
belang dat we de bezetting 
van kinderen op de groepen 
volledig in beeld hebben. 
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