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Corona update 
 Het waren en 

zijn nog steeds 

spannende en 

gekke tijden. 

Corona eist dagelijks nog haar 

tol en ook Binnenstebuiten is 

niet buiten schot gebleven. 

Medewerkers, ouders en 

kinderen die positief waren 

met alle consequenties van 

dien. Het is nu tijd voor 

vakantie en daarmee hopen 

we dat de wereld er na twee 

weken weer een beetje beter 

en gezonder uitziet. Wij 

wensen u (indien van 

toepassing) en alle kinderen 

een fijne vakantie en Blijf 

gezond! 

 

Koningsspelen 

De Koningsspelen zijn dit 

schooljaar in aangepaste vorm 

georganiseerd. Het plezier van 

de kinderen was er niet 

minder om. Helaas waren er 

een aantal groepen en 

kinderen die de spelen 

moesten missen. De kinderen 

zijn nog wel getrakteerd op 

een ijsje. Voor de twee 

groepen die er niet waren 

wordt een alternatieve dag 

georganiseerd. Wij danken de 

werkgroep voor de mooie dag.  

 

Inspectierapport 
De inspectie heeft 
ondertussen de conclusies de 
conclusies gedeeld met 
Wonderwijs. Zoals eerder 
gemeld zijn we zeer trots op 
de feedback van de inspectie. 
Binnenkort verwachten we de 
rapportage. Wordt vervolgd. 

 

Gezinsuitbreiding 

 
De afgelopen periode zijn 

diverse collega’s bevallen van 

een zoon of dochter. Zo is juf 

Nina (groep 3-4) bevallen van 

Julie, juf Tanja (groep 3-4) van 

Jori, onderwijsassistent Anne 

van Auke en juf Marieke 

(groep 3-4) van Dax. Bij de 

opvang is pedagogisch 

medewerkster Melanie 

bevallen van Mayson. 

 

Planeet 

Binnenstebuiten  

In de meivakantie zal er tijdens 

de opvang gewerkt worden 

aan één thema. Alle 

voorbereidingen zijn al 

getroffen voor een ruimtereis 

naar Binnenstebuiten. De 

activiteiten zullen allemaal in 

het teken staan van dit 

spannende thema. 

IEP 
Na de meivakantie informeren 

we u over het IEP 

leerlingvolgsysteem. Dit 

systeem vervangt voor de 

groepen 3 t/m 8 het Cito 

leerlingvolgsysteem. Voor 

groep 1-2 blijven we HOREB 

gebruiken. 

 

Extra gelden 
Het kabinet heeft bekend 

gemaakt dat de scholen een 

subsidie ontvangen vanuit het 

Nationaal 

onderwijsprogramma. Op dit 

moment worden er analyses 

gemaakt en wordt er 

onderzoek gedaan naar de 

behoeften van kinderen en 

medewerkers om deze gelden 

in te zetten. 

 

Seo 
Het afgelopen jaar is het 

nieuwe plan voor sociaal 

emotionele ontwikkeling 

ontwikkeld en gepresenteerd 

in het team. Binnenkort 

ontvangen alle ouders een 

flyer met alle informatie. Een 

klein tipje van de sluier; we 

gaan vanuit de kernwaarden 

ook schooljudo introduceren. 

Wordt vervolgd! 

 

 


