19 september 2022
Inloop
Na Corona hebben we aan het
eind van vorig schooljaar de
organisatie van de inloop
gewijzigd. Na de eerste twee
weken van dit schooljaar
pakken we dit weer op volgens
dezelfde organisatie volgens
een bepaald schema. Rond de
herfstvakantie evalueren we
de inloop en stellen dit bij
indien nodig. De inloop maakt
deel uit van het beleidsplan
“oudercontacten”.
Ouderbetrokkenheid is dit jaar
een speerpunt in ons jaarplan.
U heeft afgelopen week de
werkwijze en de planning
ontvangen. Wordt vervolgd!

Themaplanning
Ook dit schooljaar zijn er weer
diverse thema’s gepland. Bij de
start van het schooljaar en in
januari is er specifiek aandacht
voor onze kernwaarden en het
pedagogisch klimaat in de
groepen. In de bijlage bij deze
Nieuwsbrief vindt u de
planning. Afhankelijk van
omstandigheden en de
actualiteit kunnen we afwijken
van deze planning.
Mocht u een bijdrage kunnen
leveren vanuit uw beroep,
netwerk of anders horen we
het graag. U kunt het
doorgeven aan de leerkracht.
We vragen u wel om de
onderwerpen niet te delen
met uw kind(eren). We willen
namelijk gebruik maken van de
verwondering, verrassing en
nieuwsgierigheid van de
kinderen.

Sociaal emotionele
ontwikkeling (SEO)

info@go-nl.nl of via 0644554932 (Sonja Edelaar).

Ons motto voor de SEO op IKC
Binnenstebuiten is: 'Eerst het
kind en dan de leerling'. Leer
het kind goed kennen en sluit
aan met de onderwijsbehoeften in de groep. Het is
van groot belang dat wij het
onderwijs en de ondersteuning
bieden die zij nodig hebben en
die aansluit bij de toekomst
waar zij voor staan. Dit
betekent dat onderwijs zich
niet primair richt op een
meetbaar, prestatiegericht
resultaat maar dat we ons ook
richten op het vermogen van
kinderen om met fysieke,
emotionele en sociale
uitdagingen in hun leven om te
gaan en waar mogelijk zelf de
regie voeren. Hoe we dat doen
leest u binnenkort in de
special.

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
Dit schooljaar zijn de volgende
studiedagen gepland:
Ma 26 september (groep 1-8)
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.
LET OP: 21 september is er een
studiemiddag voor
leerkrachten. De kinderen
hebben ’s morgens gewoon
les. (Hier waren vragen over).

AVG
Wil je je lekkerder in je vel
voelen? Wil je gezonder leven
en is je gewicht een probleem?
Start dan met Go! Gezond
onderweg. Het team van Go!
weet alles van een gezonde en
energieke leefstijl. Zij helpen
jou op weg, zodat je weer
lekker in je vel zit.
Centraal staat: goed en lekker
eten, regelmatig met plezier
bewegen en sporten en elke
dag tijd om te relaxen!
Kijk voor meer informatie op
www.go-nl.nl of neem contact
op
met
de
kindergezondheidscoach via

Deze week ontvangt u een
mailtje van de leerkrachten
waarin we u vragen om via de
app de privacyverklaring in te
vullen. Die informatie moeten
wij jaarlijks bij u ophalen en
verwerken in ons
administratiesysteem. Het is
voor ons belangrijk om deze
informatie op orde te hebben.
Vult ‘m dan ook snel in!

