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NK dammen 5-6 

Nadat er in november de 
voorrondes waren geweest 
van het schooldammen, was in 
mei het Nederlands 
Kampioenschap aan de beurt. 
Op 14 mei begonnen 2 teams 
uit de groepen 5/6 in Baarn 
aan hun eerste NK 
schooldammen. Er heerste een 
gezonde spanning en vol 
goede moed begonnen de 
kinderen aan hun 1e 
damwedstrijd. In totaal zijn er 
8 rondes gespeeld voordat de 
prijzen werden uitgereikt. 
Omdat er gedamd wordt 
volgens het Zwitserse systeem 
krijg je elke keer een 
tegenstander die ongeveer 
even sterk is, elke wedstrijd is 
dus opnieuw spannend en elke 
wedstrijd blijft het een 
verrassing wie er wint/verliest. 
Uiteindelijk ging het eerste 
team van IKC Binnenstebuiten, 
bestaande uit Fedde, Brent, 
Tijn en Daan er met een mooie 
3e prijs vandoor. Ze kregen 
hiervoor een medaille en een 
beker. Het tweede team, 
Ruben, Chloe, Collin en 
Laurens werd 21e. Naast dat 
het een sportieve dag was, 
hebben ze het ook ontzettend 
gezellig gehad.  
 

 

 
 

Afmelden opvang 

Als u 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. 

 
Reis door de tijd! 
Deze zomervakantie gaat de 
BSO op reis door de tijd. Met 
het gepatenteerde 
teletijdreisapparaat reizen 
Lisanne, Martijn, Desire en 
Rene naar het verleden. 
Er kan niets fout gaan. Toch? 
Elke week speelt de BSO zich 
af in een andere tijdsperiode. 
De eerste week bevinden we 
ons duizenden jaren terug in 
de prehistorie. Daarna 
ontmoeten we de Romeinen. 
In de derde week draait alles 
om ridders en kastelen in de 
Middeleeuwen. Week vier 
gaan we het water op met de 
VOC en week 5 speelt zich af 
tijdens de industriële revolutie. 
De laatste week gaan we zelfs 
naar de ruimte. 
 

 
 

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 
verschillende 
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 26 sept groep 1- 8 

-dinsdag  6 dec  groep 1-8  

-woensdag 22 maart groep 1-4 

-woensdag 12 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. 
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Stoeltje passen 
Dinsdag 12 juli hebben alle 

kinderen kennis kunnen 

maken met 

de nieuwe 

groep en de 

leerkrachten 

voor het 

nieuwe schooljaar 2022-2023. 

We starten weer op maandag 

29 augustus. 

 

Uitjes 
De uitjes voor de groepen 1 

t/m 6 waren  de feestelijke 

afsluitingen van dit schooljaar. 

We kijken terug op een aantal 

succesvolle activiteiten en 

danken de organisatoren en 

alle ouders die een bijdrage 

hebben geleverd. De groepen 

7 en 8 waren in mei al op 

kamp geweest. 

 
Welkom Lynn 

Ik ben Lynn 
Wolters, 21 
jaar oud en 
woonachtig in 
Huissen. De 
afgelopen vier 
jaar heb ik 
gestudeerd 
aan de HAN 

pabo in Nijmegen. Nu ik mijn 
studie heb afgerond, is het tijd 
voor de volgende stap. Na de 
zomervakantie start ik als 
extra leerkracht in de 
bovenbouw op IKC 
Binnenstebuiten. Ik kijk er erg 
naar uit om mijn kennis in de 
praktijk te brengen en mezelf 
nog verder te kunnen 
ontwikkelen. In mijn vrije tijd 
ben ik bezig met muziek: ik 
speel gitaar en ik zing graag. 
Deze muzikaliteit neem ik ook 
graag mee de klas in! 

Daarnaast spendeer ik veel tijd 
met vrienden en vind ik het 
ook fijn om gezellig thuis te 
zijn bij mijn ouders, mijn 
broertje en ons hondje Mila. Ik 
kijk er naar uit om elkaar te 
ontmoeten, maar voor nu 
eerst een fijne vakantie! 
 
Gymrooster 
De indeling van de gym dagen 
is hetzelfde als afgelopen 
schooljaar. Dit betekent dat de 
groepen 5 t/m 8 sporten op 
vrijdag en woensdag de 
groepen 3 en 4. De gymlessen 
worden door twee 
vakdocenten gegeven. Over de 
precieze tijd wordt u 
geïnformeerd door de unit. 
 

 

 
Formatie 
In het schooljaar 2022-2023 
starten we met zes 
kleutergroepen, drie groepen 
3, drie groepen 4, drie groepen 
5, drie groepen 6, twee 
groepen 7 twee groepen 8 en 
een groep 7-8.  

 
 

Schoolverlaters 
Ook dit jaar nemen we 
afscheid van de kanjers uit 
groep 8. Na een spetterende 
musical zijn de kids dinsdag 
van het plein geveegd. We 

wensen al deze kanjers veel 
plezier en succes op het VO. 
 

Coachdagen 
Ook hebben we zoals elk jaar 
onze speciale coachdagen: 
Maandag 25 juli de Sportdag 
Dinsdag 26 juli  de Natuurdag 
Dinsdag 2 augustus de 
Cultuurdag 
Donderdag 11 augustus de 
Natuur/Multimediadag 
Maandag 15 augustus de 
Sport/Multimediadag 
Donderdag 18 augustus de 
Cultuur/Multimediadag 
 

Afscheid  
Dit schooljaar nemen we 
afscheid van twee collega’s die 
al langere tijd bij ons 
werkzaam waren. Lizan 
Vermeulen is sinds 2011 
verbonden geweest aan onze 
school. We nemen ook 
afscheid van Silke Peelen. Zij is 
vanaf 2019 verbonden 
geweest aan Binnenstebuiten.  
We hebben ook afscheid 
genomen van Nicole 
Bergervoet. Zij was werkzaam 
als vervangster in groep 1-2. 
We hebben met het team op 
gepaste wijze afscheid 
genomen van deze 
leerkrachten tijdens de 
studiedag. 
 

Bezetting opvang 
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) 
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te bieden die u van ons 
gewend bent. 

 
Nieuwe collega’s 
opvang 
Sinds juni is Rianne Huibers 
van Binsbergen gestart op het 
kinderdagverblijf, stamgroep 
roze. Ondertussen is Rianne 
voor velen al een bekend 
gezicht. Via deze weg heten 
wij Rianne nogmaals van harte 
welkom bij Binnenstebuiten. 
Vanaf maandag 25 juli is Daimy 
van Ingen het BSO-team 
komen versterken. Daimy zal 
in de zomervakantie volop 
aanwezig zijn en nader met u 
kennismaken. 
Na de zomervakantie starten 
wij ook met twee collega's die 
intern de BBL-traject gaan 
volgen bij Zonnekinderen. 
Onze groepshulp Ayla Weeda, 
die al enige tijd werkzaam is 
op onze kinderdagverblijf, 
zullen wij intern opleiden om 
uiteindelijk in te zetten. Per 1 
september zal Manon Gorter 
dezelfde weg bewandelen bij 
de dagopvang. Via de bekende 
kanalen van de opvang zullen 
Ayla en Manon zich op een 
later moment verder 
voorstellen. Wij wensen 
beiden collega's veel succes bij 
hun opleiding. 
 

Dagopvang in de 
vakantie 
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 gaan volop aan de 
slag met ijsjes, kleuren en 

vormen en in de centrale hal 
zal er een ware ijsjeswinkel 
komen. Bestelt u af en toe ook 
een ijsje bij een van de 
kinderen? Tevens gaan we 
volop genieten van onze 
nieuwe watertafels. Wij 
hebben er zin in! 
 

NK dammen 7-8 

Groep 7/8 moest op 21 mei 
naar Loenen aan de Vecht. Een 
groot deel van de groep ging 
er 1 busje/auto naar toe, dat 
was al erg geslaagd! Ook hier 
hadden we 2 teams die aan dit 
toernooi meededen. Voor de 
start waren de kinderen al 
druk aan het oefenen om de 
eerste zenuwen kwijt te raken. 
Voor 7/8 was het allemaal 
anders dan gewend, want ze 
moesten voor het eerst met de 
klok dammen, dit maakt het 
allemaal toch een stukje 
professioneler. 
Eigenlijk moesten ze ook 8 
rondes dammen, maar door 
omstandigheden werd de 
laatste ronde geschrapt. Na 7 
rondes was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Team 1 
bestaande uit Tessa, Niek, 
Thomas en Roos werd 21e, Ize, 
Kim, Flore en Kayleigh 
vormden team 2. Zij werden 
aan het einde van een lange 
dag 33e.  
Ook deze dames en heren 
hebben genoten van 
ontzettend gezellige dag. 
 

 

 

 
 

Babymassage 

Een babymassage kan 
ontspannend werken voor jou 
en je baby. Je hebt even een 
moment samen en alle 
aandacht voor je baby. Kies 
een rustig moment uit en zorg 
dat jezelf ook ontspannen 
bent. Er zijn verschillende 
manieren voor babymassage. 
Probeer uit wat jij en je baby 
het fijnst vinden. Het 
belangrijkste is dat jij en je 
baby zich er prettig bij voelen. 
Doe alle handelingen rustig, 
teder en in aandacht voor 
elkaar. Zie bijlage bij deze 
Nieuwsbrief. 
 

Reacties 
Hierbij wil ik iedereen danken 
voor de reacties op de mail 
waarin ik helaas moest delen 
dat ik een positieve test had 
op Corona. 
 

Nieuwsbrief 
kwaliteit 
Op de website vindt u ook de 

Nieuwsbrief rondom kwaliteit. 

Deze is in juni gedeeld. 

 

 

 


