
 

Maart 2021 

Corona update 
De persconferentie van 

dinsdag 23 februari j.l. heeft 

niet geleid tot nieuwe 

ontwikkelingen in het 

basisonderwijs en de opvang. 

Dit betekent dat we met 

dezelfde afspraken uit het 

draaiboek het schooljaar 

vervolgen. Wij hopen dat het 

samen lukt om continuïteit te 

bieden voor de rest van het 

schooljaar. Blijf gezond! 

 

Binnenstebuiten 

bakt………. 

 

Op carnavalsvrijdag kregen 

alle kinderen van school als 

verrassing een doosje cup 

cakes mee naar huis. Deze 

was  voor alle ouders, 

oma`s,  opa`s en verzorgers 

die zich ontzettend hebben 

ingezet voor alle kinderen 

om thuis onderwijs te 

kunnen volgen tijdens de 

Coronamaatregelen en de 

school gesloten was. Onder 

het mom “ZONDER JULLIE 

BAKKEN WE ER NIKS VAN!” 

wilde we hiermee een klein 

bedankje aanbieden en 

laten weten dat ze zich 

beseft(e) dat dit (wederom) 

een zware opgave is 

geweest. De ouderraad 

heeft één en ander 

verzorgd door de aanschaf, 

versiering, en verdeling 

voor haar rekening te 

nemen. Iedereen die hier 

op zo`n korte termijn mee 

bezig is geweest, verdient 

een groot compliment! Zie 

bijlage voor de foto’s! 

Inspectierapport 
Deze week hebben we het 
jaarlijks inspectierapport 
opvang van de GGD 
ontvangen. Op 12 februari j.l. 
vond de inspectie plaats. Het is 
een mooi rapport met de 
conclusie dat op alle facetten 
aan alle gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. Hier leest u het 
rapport. 

 

10 min-gesprekken 
Voor informatie over de 

rapporten en de gesprekken; 

zie de mail van donderdag 25 

februari j.l. 

 

Enquête  
In december werden we 

enigszins overvallen met het 

besluit dat de scholen opnieuw 

moesten sluiten. Vanaf dat 

moment tot de opening van de 

scholen, begin februari, 

hebben we afstandsonderwijs 

verzorgd. Binnenkort willen we 

dit per bouw evalueren. Wordt 

vervolgd! 

IEP of Cito? 
De afgelopen maanden 

hebben we onderzoek gedaan 

naar het Leerlingvolgsysteem 

(lvs) van IEP. Op dit moment 

wordt de eindtoets IEP al 

afgenomen in groep 8. Het lvs 

IEP geeft naast de resultaten 

(hoofd) ook een beeld van de 

ontwikkeling van vaardigheden 

(hart en handen). In groep 7 

worden dit jaar al de IEP 

toetsen afgenomen i.p.v. de 

cito toetsen. Volgend 

schooljaar volgen ook de 

groepen 3 t/m 6. Voor de 

groepen 1-2 hanteren we het 

huidige systeem. 

 

Oliebollen 

Afgelopen maandag, 22 

februari, werd een (zeer) 

verlate toast op het nieuwe 

jaar uitgebracht. Alle kinderen 

en leerkrachten werden 

verrast met een heerlijke 

oliebol. Door de ouderraad 

was een pendel opgezet 

tussen de oliebollenkraam bij 

de Welkoop (dank aan Tim van 

Stuyvenberg) en Binnen-

stebuiten om de oliebollen op 

school te krijgen. Dank aan alle 

leden van de ouderraad die 

hard hebben gewerkt en een 

bijdrage hebben geleverd om 

iedereen van Binnenstebuiten 

te voorzien van een oliebol.Dat 

de oliebollen goed werden 

ontvangen bewijst 

onderstaande foto. 

 
 

Info GGD 
In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief vindt u informatie 

van de GGD over de 

werkzaamheden en inzet van 

de GGD op IKC 

Binnenstebuiten. 

https://ikc-binnenstebuiten.nl/wp-content/uploads/210222-0093-Definitief-Inspectierapport-KDV-IKC-BinnensteBuiten-te-Huissen.pdf

