Juni 2021
TROTS!

Afscheid 1

Na de inspectie van de GGD
voor de dagopvang en het
onderwijs is er eind mei ook
inspectie geweest van de
buitenschoolse opvang. In
navolging van de inspecties bij
de dagopvang en het onderwijs
was ook hier de inspectie, in dit
geval de GGD, zeer tevreden
over de kwaliteit van de
buitenschoolse opvang. Het
rapport is terug te lezen op de
website IKC Binnenstebuiten

Eind van dit schooljaar nemen
we helaas afscheid van twee
leerkrachten
van
school.
Allereerst is dat Ingrid Witjes,
leerkracht groep 5-6. Ingrid
kwam
uit
het
speciaal
onderwijs en dit heeft haar
altijd nog wel getriggerd
waardoor ze besloten heeft om
weer terug te keren naar het
speciaal onderwijs.
We nemen ook afscheid van
Paula van ’t Hof. Paula is
gestart als leerkracht en heeft
zich verder ontwikkeld op het
gebied van het management.
Dit schooljaar kwam er een
directeursfunctie vrij binnen
Wonderwijs (Sunte werfert in
Elst)
waarop
ze
heeft
gesolliciteerd en is benoemd.
Wij nemen afscheid van twee
goede professionals en fijne
collega’s. Ook vanaf deze plaats
wensen we ze veel succes in de
nieuwe werkomgeving.

Mondkapjes
Als gevolg van de versoepelingen in relatie met Corona
zullen de volwassenen en
kinderen m.i.v. 28 juni geen
mondkapjes meer dragen in
het gebouw. Andere maatregelen blijven onveranderd!

Stoeltje passen
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.

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.

gegaan naar een nieuwe
uitdaging, dichterbij huis. Deze
heb ik bij IKC Binnenstebuiten
gevonden!
Naast mijn werk geniet ik van
mijn gezin en ondernemen we
regelmatig uitjes richting de
zee of het bos. Ook een drankje
en kletsen met vriendinnen
doe ik graag net als een boek
lezen en wandelen of sporten.
Ik kijk ernaar uit om persoonlijk
kennis te maken en elkaar
beter te leren kennen. Voor
straks alvast een fijne vakantie!

Rapporten en
groepsindeling
Eind van deze week krijgen de
kinderen de portfolio’s met o.a.
de rapporten mee naar huis.
Vrijdagmiddag ontvangt u via
de mail de groepsindelingen
voor het volgend schooljaar.

“Even voorstellen”

Afscheid 2

Ik ben Renske en woon samen
met mijn man en twee
kinderen, Jippe en Pleun, in
Elst. Even voorstellen, want na
de vakantie start ik met veel
enthousiasme voor drie dagen
per week in groep 5/6.
Sinds 2010 sta ik met veel
plezier voor de klas. Tot nu toe
in het speciaal basisonderwijs
te Wageningen in zowel de
middenals
bovenbouw.
Aangezien mijn oudste zoon
Jippe straks in Elst start op de
basisschool ben ik op zoek

Dit schooljaar zijn diverse
collega’s vervangen als gevolg
van gezinsuitbreiding. Dit
betekent dat we afscheid
nemen van juf Nicole (groep 34), meester Guido (groep 3-4),
juf Bertineke (groep 1-2) en juf
Brigitta (onderwijsassistent 34). We danken hen allen voor
hun inzet en wensen ze veel
succes in het vervolg van hun
carrière.

