OKTOBER 2019
Binnenstebuiten

De dag van ………

Beterboek

Met ingang van 1 augustus zijn
“De Volle Maan” (opvang) en
“De Boemerang” (onderwijs)
opgegaan in één organisatie;
IKC Binnenstebuiten. Voor de
zomervakantie hebben we dit
middels de speciale briefkaart
kenbaar gemaakt. Met de start
van het IKC zijn er ook al een
aantal zaken in communicatie
en bereikbaarheid gewijzigd.
De app is verder uitgebreid en
aangepast, er is een nieuwe
website en Nieuwsbrief. Het
logo vind je ook terug op de
buitenmuren van het gebouw.
In de organisatie zijn JanWillem Willemsen en Susan
Kemperman toegetreden tot
respectievelijk het IKCmanagement en de ogowerkgroep. Ook inhoudelijk
vindt er steeds meer
afstemming plaats. Van deze
ontwikkelingen informeren we
u in een later stadium.

Op donderdag 19 september
en maandag 7 oktober hebben
wij stilgestaan bij achtereenvolgens “de dag van de
pedagogisch medewerker” en
“de dag van de leerkracht”. De
medewerkers hebben we die
dagen expliciet in het zonnetje
gezet als waardering voor hun
inzet voor uw kinderen.

Wij nemen deel aan het
maatschappelijke zorgproject
"Het
BeterBoek"
voor
kinderen in
Rijnstate
Arnhem. Mede dankzij onze
deelname krijgen kinderen die
opgenomen of behandeld
worden in dit ziekenhuis gratis
“Het Beterboek” van Bureau
Méteau uitgereikt!
Ons thema “gezondheid” in
schooljaar 2018-2019 was
aanleiding om mee te werken
aan “Het Beterboek”.
Een ziekenhuisopname is voor
een kind een ingrijpende
gebeurtenis. Zeker voor heel
jonge kinderen. Een goede
voorbereiding en begeleiding
kunnen veel angst en
onzekerheid wegnemen. Het
BeterBoek helpt hierbij.

Coachdagen
Het is alweer bijna
herfstvakantie! Wij hebben er
al weer zin in, want er staan
weer hele leuke activiteiten bij
de opvang voor jullie op de
planning.

De verrassing van de
ouderraad op de dag van de
Leerkracht.

Enquête
Naar aanleiding van de
informatieavonden bij opvang
en school zetten wij een
enquête uit om te
onderzoeken op welke wijze
wij nog beter aan kunnen
sluiten bij de behoefte van
ouders. U wort t.z.t.
geïnformeerd over de
opbrengsten.

De studiedagen voor dit
schooljaar zijn gepland op:
-maandag 23 sept groep 1- 8
-vrijdag 6 dec groep 1-4
-woensdag 22 jan groep 1-4
-woensdag 8 juli groep 1-8

Jaarkalender

Doe gratis mee met de
strippenkaart
Maak je nog geen gebruik van
de BSO, dan kun je 3 x gratis
meedoen met onze
strippenkaart. Deze kun je
afhalen op de BSO locatie. We
gaan er een superleuke
vakantie van maken! Alle
informatie is via de mail
verspreid.

Studiedagen

Ouderportaal
Via het ouderportaal kunt u
wijzigingen doorgeven van uw
contactgegevens. Voor ons is
het erg belangrijk dat deze
gegevens actueel zijn om bij
calamiteiten, u of de
noodadressen snel te kunnen
bereiken.

U vindt de jaarkalender ook op
de app. U kunt deze kalender
filteren op “opvang” en
“onderwijs”. Op deze manier
hoeft u niets te missen!
Via de app kunt u kinderen ook
ziekmelden, bijzonder verlof
vragen of de info met
betrekking tot AVG met ons
delen. Vanuit de app kunnen
ouders van de opvang
inloggen.

