Juli 2021
Stoeltje passen

En nu jij!

Op dinsdag 13 juli organiseren
we het “stoeltje” passen. Dit
betekent dat de kinderen
kennismaken met de nieuwe
groep en leerkrachten voor het
schooljaar 2021-2022.

Bij of na scheiding.

Zomerboekje
Door op de volgende link
Zomerboekjes te klikken kunt
u een zomerboekje
downloaden voor de kinderen
van groep 3 t/m 8.

Studiedag
Op woensdag 14 juli is er een
studiedag. De kinderen zijn
deze dag vrij. Deze dag wordt
o.a. gebruikt voor de
overdracht van de kinderen
naar de volgende groep.

Gevonden
voorwerpen
Gedurende het schooljaar
blijven er regelmatig spullen
van de kinderen achter. Deze
bewaren we bij de gevonden
voorwerpen. Tweemaal per
jaar bieden we de gevonden
voorwerpen aan. Deze keer op
het schoolplein.
Ouders groep 1-2 ma 12 juli
Ouders groep 3-4 di 13 juli
Ouders groep 5-6 do 15 juli
De gevonden voorwerpen
liggen er vanaf 8.30 uur tot
9.00 uur onder toezicht van
onze conciërge.

Soms gaan ouders uit elkaar,
dan gaat het niet meer samen.
Dat is erg naar en daar komen
veel emoties bij kijken. Je wilt
dat er ook aandacht is voor
wat dit voor je kind betekent.
Zij voelen zich hier vaak (bijna
letterlijk) tussenin staan.
Dit najaar start er in
september/oktober weer een
training voor kinderen: En nu
jij! In deze training kunnen
kinderen hierover praten en
krijgen ze handvatten hoe er
mee om te gaan. Het is geen
therapie, maar op een speelse
manier worden kinderen
uitgenodigd om te vertellen
wat hen bezighoudt.
De training in oktober is voor
kinderen van 9 tot 12 jaar en
de training in december voor 6
tot 9 jarigen.
Wil je hier meer over weten
dan kun je contact opnemen
met Alice Nijeboer,
schoolmaatschappelijk werker.
Je kunt haar bellen of mailen:
06-55192495
a.nijeboer@rijnstad.nl
Deze cursus wordt gratis
aangeboden door Stichting
Rijnstad.

Nationaal
programma
onderwijs
Het kabinet heeft
aangekondigd om het
onderwijs te ondersteunen
met een specifiek programma.
Dit nationaal programma
onderwijs is ook inhoud

gegeven en uitgewerkt op IKC
Binnenstebuiten. De analyse
en uitwerking van IKC
Binnenstebuiten was
aanleiding voor onderstaand
artikel.
“Geïnspireerd goed onderwijs
begint bij wat de school voor
ogen heeft”! Artikel

Leesbingo
In de zomervakantie kunnen
de kinderen weer meedoen
met een aantal leesactiviteiten
die worden aangeboden door
“Bieb op school”. In de
onderbouw wordt ook de
leesbingo weer uitgedeeld.

Ouderportaal
Via het ouderportaal kunt u
wijzigingen doorgeven van uw
contactgegevens. Voor ons is
het erg belangrijk. U kunt
eventuele wijzigingen
doorgeven via r.peters@ikcbinnenstebuiten.nl

IKC raad
Woensdag 30 juni was de
laatste bijeenkomst van de
IKC-raad. In deze bijeenkomst
is o.a. met de formatie en het
Nationaal onderwijs plan
ingestemd. Deze
bijeenkomsten zijn openbaar
dus u mag altijd aansluiten.
Laat u dat weten via
ikcraad@wonderwijs.nl Ook
als u suggesties heeft voor
onderwerpen/thema’s kunt u
dat melden bij de IKC-raad via
het emailadres.

