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Herfst en verkeer 
Met de intrede van de herfst 
en daarmee andere 
weersomstandigheden zorgt 
dat ook traditiegetrouw voor 
parkeeroverlast. Het parkeren 
en het verkeer rondom het IKC 
is een punt van aandacht. Met 
het slechtere weer op komst 
zullen er binnenkort dan ook 
extra controles plaatsvinden 
door de Bijzondere 
opsporingsambtenaren 
(BOA’s). Is er na waarschuwen 
nog steeds een probleem 
zullen zij overgaan tot 
bekeuren. Deze boete 
bedraagt € 100,- + 9,- 
administratiekosten. Er zal een 
periode van waarschuwing 
komen maar daarna zal er echt 
bekeurd gaan worden. Laat de 
auto thuis, breng lopend of 
met de fiets! 
 

 
 

Stichting leergeld 
In Nederland groeit één op de 

twaalf kinderen op in 

armoede. Deze kinderen 

kunnen om financiële redenen 

niet meedoen aan activiteiten 

die voor hun 

leeftijdsgenoten/klasgenoten 

vanzelfsprekend zijn. Zoals het 

hebben van een fiets, een 

laptop voor school, kunnen 

sporten bij een sportclub. 

Stichting Leergeld vindt het 

heel erg belangrijk dat 

kinderen op jonge leeftijd de 

gelegenheid krijgen om te 

kunnen participeren in de 

samenleving. U heeft hier 

eerder dit schooljaar een 

mailtje over ontvangen. 

Intocht Sint 
Zondag 13 oktober arriveert 
de Goedheiligman weer in 
Huissen. Voor het programma 
rondom de intocht kunt u de 
website www.inhuissen.nl 
raadplegen. Deze dag is het 
plein beschikbaar om Sint en 
zijn Pieten te ontvangen. 
 

 
 

Thema 
Rond de herfstvakantie zijn de 
verschillende thema’s 
afgerond. Ondertussen zijn de 
volgende thema’s weer 
geïntroduceerd. Bij de opvang 
en in de onderbouw zijn de 
thema’s gerelateerd aan 
Sinterklaas en kerstmis. De 
groepen 5 en 6 storten zich in 
de Middeleeuwen en de 
kinderen van de bovenbouw 
maken kennis met 
Ontdekkingsreizen. 
 

 

Website 
De website is geactualiseerd. 

Hier vindt u o.a. de 

Nieuwsbrieven, het 

vakantierooster en het ABC 

met specifieke informatie. Zie 

www.ikc-binnenstebuiten.nl 

 

Studiedagen 
Di 6 december (groep 1-8) 
Woe 22 maart (groep 1-4) 
Woe 12 juli (groep 1-8) 
Deze dagen zijn de kinderen 
vrij van school. 
 

AVG 
Heeft u de privacyverklaring al 

ingevuld? Zie voor meer 

informatie de Nieuwsbrief van 

september. Het is voor ons 

belangrijk om deze informatie 

op orde te hebben. 

 
 

Aanmelden 

nieuwe kinderen 
Heeft u uw zoon/dochter nog 

niet aangemeld voor opvang 

en/of onderwijs. Via de 

website kunt u de aanmelding 

verzorgen. Wij nemen 

vervolgens contact met u op 

om de voortgang af te 

stemmen. Het is belangrijk 

voor ons om te weten wat de 

instroom is van nieuwe 

kinderen bij de opvang en het 

onderwijs. 

 

http://www.inhuissen.nl/
http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/

