September-1 2021
Start schooljaar
Ondertussen zijn we alweer
enkele weken gestart met het
nieuwe schooljaar. De aftrap
gaat altijd gepaard met
organiseren, afstemmen,
processen in gang zetten,
kennismaken enzovoort. Via
de mail bent u de afgelopen
weken geïnformeerd over tal
van zaken. In deze Nieuwsflits
een vervolg. Veel leesplezier!

BLOS
Zonnekinderen heeft zich per
30 juli jl. aangesloten bij BLOS
Kinderopvang.
BLOS is een professionele
kinderopvangorganisatie met
meerdere kinderopvang labels.
De organisatie kenmerkt zich
door een hoge kwaliteit en
klanttevredenheid. Net als
Zonnekinderen deelt deze
organisatie de uitgangspunten
van Zonnekinderen en stellen
zij het kind centraal. In de
pedagogische werkwijze
onderscheidt BLOS zich door
de gerichte aandacht voor de
ontwikkeling van ieder kind.
De afgelopen periode zijn
ouders en medewerkers
geïnformeerd over de nieuwe
ontwikkelingen.

app kunt u kinderen ook
ziekmelden, bijzonder verlof
vragen of de info met
betrekking tot AVG met ons
delen. Vanuit de app kunnen
ook de ouders van de opvang
inloggen.

SEO op ‘t IKC
Sociaal-emotionele
ontwikkeling richt zich op het
proces waarmee kinderen de
fundamentele
levensvaardigheden
verwerven die hen helpen bij
het ontwikkelen van een
persoonlijke identiteit, het
opbouwen van relaties met
anderen en het hanteren van
verwachtingen van hun
omgeving. Om dit te bereiken
hebben we een aanbod
ontwikkeld voor de kinderen
van Binnenstebuiten. U heeft
hier ondertussen een special
over ontvangen.

U vindt de jaarkalender op de
app. U kunt deze kalender
filteren op “opvang” en
“onderwijs”. Op deze manier
hoeft u niets te missen! Via de

Ouderbijeenkomst
“scheiding”!
Er worden regelmatig
bijeenkomsten voor ouders
georganiseerd door gemeente
Lingewaard rondom
scheidingen en de positie voor
kinderen. Deze bijeenkomsten
zijn 30 september en 4
oktober gepland. Mocht u hier
meer informatie over willen
(inhoud, locatie en tijd) kunt u
dat laten weten via de mail
b.bouwmeister@wonderwijs.nl

Schooljudo

Verkeersveiligheid
Vorige week hebben we een
oproep gedaan om u te wijzen
op uw verantwoordelijkheid in
relatie met het parkeergedrag.
Er hebben zich de afgelopen
periode regelmatig gevaarlijke
situaties voorgedaan als gevolg
van het parkeren op trottoirs.
De komende periode zal hier
regelmatig aandacht voor zijn.
LET OP!

Ouderraad
Jaarkalender

Daarnaast verwelkomt de
ouderraad drie nieuwe leden;
Marco van den heuvel, Marit
Cras en Sharon Hueting. We
wensen alle leden succes, veel
plezier en danken hen hierbij
voor de inzet voor IKC
Binnenstebuiten.

Er zijn een aantal wisselingen
in de IKC ouderraad. Bernard
Jansen is uit het dagelijks
bestuur en gaat verder als lid.
Manon Berendsen en Richard
Postma maken nu deel uit van
het dagelijks bestuur.

Tijdens de gymlessen starten
de kinderen van groep 3 t/m 6
met schooljudo. De kinderen
van de opvang en groep 1-2
“stoeien” met de eigen
leerkracht en groep 7-8 zal
later dit schooljaar kennis
maken met schooljudo.

Kinderboekenweek
Samen met de ondernemersvereniging van Huissen,
organiseert Bruna een
beroepenfeest op zaterdag 9
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oktober van 13 uur tot 16 uur
in het centrum van Huissen.
Zo kunnen de kinderen
kennismaken met
verschillende beroepen:
brandweer, politie ,
ambulance, hondentrimster,
burgemeester enzovoort.

Gezinsondersteuning
In de bijlage vindt u een flyer
van gemeente Lingewaard
over de mogelijkheden van
gezinsondersteuning.
Vier oktober start de week van
de opvoeding.

Protocollen
Corona
Ruildagen opvang

“Ik help de
brandweer”!
Deze week zijn we bij de
opvang gestart met onze
nieuwe thema " Ik help de
brandweer".
Het thema werd geopend met
een bezoekje van de
brandweer. Ook kwam er een
echte brandweer auto, waarbij
de kinderen even een kijkje
mochten nemen in de
brandweerauto. Het blussen
met de brandweerslang was
natuurlijk een hoogtepunt. Een
mooie start van het thema.

Ons kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang zit
momenteel erg vol waardoor
wij helaas steeds vaker
ruildagen moeten afkeuren.
Wij begrijpen dat dit voor u
zeer vervelend is. Dagelijks
controleren onze collega’s op
de groepen alle aanvragen
twee weken van tevoren om u
zo snel mogelijk duidelijkheid
te geven. Helaas kunnen wij
door de drukte op de groepen
niet eerder beoordelen. Wij
hopen op uw begrip hiervoor.

Terugblik bso
zomervakantie
Wow, leuk, cool en nog meer
woorden hebben we gehoord
tijdens ons wereldreis in de
zomervakantie. De kinderen
en de collega’s op de groep
hebben samen ontzettend veel
plezier gehad en prachtige
avonturen beleeft. Zo waren
wij in Nederland, Rusland,
Australië, Brazilië, Zuid-Afrika
en VS. Zes actieve en leerzame
weken. Wij kijken uit naar de
herfstvakantie. Kom je ook?

Met de versoepelingen
aangaande Corona worden
ook de protocollen weer
aangepast. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen
en wat het betekent voor
opvang en onderwijs op IKC
Binnenstebuiten.

Tip!
Er zijn kinderen uit één gezin
zijn die op het plein
verschillende ingangen
gebruiken. Om te voorkomen
dat ze vanaf de centrale poort
tussen de auto’s door moeten
naar een
andere poort
adviseren we
de kinderen
over het
plein te laten
oversteken.

Afmelden opvang
in de app
Als uw kind(eren) geen gebruik
maakt van de opvang in de
herfstvakantie, verzoeken wij
u dringend dit via het
Ouderportaal te melden.
Daarmee draagt u bij aan een
optimale planning voor het
kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang.

