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Beste ouders. 

 

De afgelopen week stond onze school helemaal in het teken van carnaval op BuitensteBinnen dat 

voor de gelegenheid was omgedoopt in BovensteOnder!  

Op maandag liepen we er allemaal gekleurd bij, op dinsdag was het pyjamadag en op donderdag is 

de bovenbouw een spelletje gaan spelen in de onder- en middenbouw. Met natuurlijk op vrijdag de 

kers op de taart: allemaal verkleed op school komen, een hele gezellige viering met optredens van 

alle groepen, hossen in de Kuil op de beats van DJ Giel en het bezoek van Prins Menno aan onze 

school! 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!  

Alaaf, 

Team BuitensteBinnen 



 

1 - De tent opzetten en afbreken op de kleurrijke maandag in het kader van het thema techniek. 

 

2 - De tent moet goed vastgezet worden 



 

3 - Yes! De tent staat! 

 

4 - En natuurlijk moeten we alles weer opruimen. 

 

5 - Groep 1/2 in de polonaise! 

 

6 - Groep 3-4-5 C mocht tijdens de pyjamadag zelf de start van de dag bepalen. Filmpje Tom en Jerry of ... 



 

7 - ... spelletjes op de chromebook 

 

8 - en nog meer spelletjes op de chromebook. 



 

9 - Op donderdag speelden kinderen uit alle bouwen spelletjes met elkaar 

 

10 - Wie kan binnen 30 seconden de meeste omschrijvingen raden? 

 

11 - Lekker hossen in de Kuil. 



 

12 - Prins Joep en prinses Vlinder van BovensteOnder. 

 

13 - Prins Menno en zijn gevolg waren ook van de partij. 



Even voorstellen.... 

 

Helaas is Ietje Kerkhoff, onze onderwijsassistent in de middenbouw nog niet hersteld. Haar 

vervangster, Alide Schiphorst, is de komende weken eveneens niet in staat om haar werk uit te 

voeren als gevolg van een val tijdens het skiën. Gelukkig hebben we versterking voor de 

middenbouw kunnen vinden: Sven Verhallen. Sven zal tot einde schooljaar werkzaam zijn in de 

middenbouw, maar jullie zullen Sven ook in de bovenbouw vinden tijdens het zwangerschapsverlof 

van Nina.  

Welkom Sven! We wensen je een hele fijne tijd toe op BuitensteBinnen.  

Sven stelt zichzelf hieronder even kort aan jullie voor: 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik zal me even kort aan jullie voorstellen. 

Ik ben Sven Verhallen, 22 jaar en ik woon in Nuenen. Sinds begin februari ben ik de nieuwe 

onderwijsassistent op school. Ik zal te vinden zijn in de middenbouw en de bovenbouw. In mijn vrije 

tijd ben ik veel met voetbal bezig. Ik voetbal zelf, en ben jeugdtrainer bij voetbalclub R.K.S.V. Nuenen. 

In het weekend ben ik vaak te vinden in het Philips Stadion om mijn favoriete club PSV aan te 

moedigen. Ik kijk uit naar de rest van schooljaar en heb er super veel zin in! 

Groetjes Sven 



Terugblik informatiemarkt 

 

Met trots kijken we terug op een geslaagde informatiemarkt 1 februari j.l. Er was een grote opkomst, 

er zijn mooie gesprekken gevoerd, we hebben veel vragen kunnen beantwoorden; kortom: reden 

genoeg om deze activiteit jaarlijks terug te laten keren met iedere keer actuele thema's binnen de 

school. Dank aan alle ouders die er waren! 



Viering bouw 

 

Hoewel de fundering al ligt, het bouwbord is geplaatst, willen we de start van de bouw graag met 

alle kinderen vieren.  

Dat zullen we doen op maandag 27 februari.  

Om 13.45 uur lopen we met alle kinderen naar de bouwlocatie aan de Doormanlaan en vieren we de 

start van de bouw! Onze bestuurder zal aanwezig zijn, evenals de wethouder Onderwijs van de 

gemeente Son en Breugel en de pers is uitgenodigd. Daarnaast zullen we een speciaal tintje aan het 

geheel gaan geven. Wat dat is, verklappen we nog niet. Mochten jullie als ouders belangstelling 

hebben, dan zijn jullie van harte welkom! Om 14.30 uur sluiten we gezamenlijk op de bouwlocatie 

af.  

Kinderen kunnen hier opgehaald worden of lopen zelf naar huis. Kinderen die naar de BSO gaan, 

nemen we mee terug naar school. 



Korte mededelingen 

 

• Op dinsdag 21 maart wordt er voor de tweede maal een onderwijscafé georganiseerd. 

Wethouders, leden van diverse politieke partijen en sportverenigingen, ouders van 

basisschoolkinderen, leerkrachten, MR, OR en directeuren van de basisscholen hebben het 

met elkaar over belangrijke thema's als verduurzaming en onderwijshuisvesting, kansrijk 

thuisnabij onderwijs en sport en bewegen. De avond start om 19.00 uur in het Dommelhuis. 

Namens BuitensteBinnen zal er ook een delegatie dit onderwijscafé bijwonen; 

• Wanneer jullie je kind ziek melden, denken jullie er dan ook aan (voor zover van toepassing) 

om ook de BSO op de hoogte te stellen? 

• Na de voorjaarsvakantie starten we schoolbreed met een nieuw thema: Vroeger en Nu; 

• Zoals eerder aangegeven, zijn we druk bezig om een verkeersveilige en duurzame school te 

worden. Een onderdeel hiervan is om na iedere vakantie weer aandacht te hebben voor het 

weer veilig naar school gaan.Na de vakantie zullen we een spandoek en beachflag bij school 

plaatsen en zal er in alle groepen aandacht aan dit onderwerp besteed worden.  

• Hoera! Mirte Akkerman uit groep 4 is één van de drie winnaars van de ontwerpwedstrijd 

Goede doelenweek. Uit 150 inzendingen is haar tekening gekozen. We zijn ontzettend trots 

op Mirte en vinden het geweldig dat we haar tekening op de collectebussen gaan 

terugvinden. 



• Gisteren heeft Elyn onze school vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd van alle 

Sonse en Breugelse scholen in het Dommelhuis. Wat heeft ze dat goed gedaan. Helaas heeft 

ze niet gewonnen, maar we zijn heel trots op haar! 

• Gisteren ontvingen we het bericht van de gemeente dat de sloop en nieuwbouw van 

sporthal De Bongerd minimaal een half jaar vertraagd is. Dat houdt voor onze school in dat 

we dit schooljaar gewoon in De Bongerd kunnen blijven gymmen. 

 

14 - Mirte krijgt te horen dat haar tekening gewonnen heeft. 

 

15 - Elyn wordt aangemoedigd door haar klasgenoten! 



 

16 - Helaas heeft Elyn niet gewonnen, maar het is onze kampioen! Trots op haar hoe ze onze school heeft 
vertegenwoordigd. 

Agenda komende weken 

 



Vrijdag 17 februari: 

• Carnaval op school; 

• Start voorjaarsvakantie. Kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 

Maandag 20 februari- vrijdag 24 februari: 

• Voorjaarsvakantie. Kinderen zijn vrij. 

Woensdag 22 februari: 

• Sandra jarig 

Maandag 27 februari: 

• Nina jarig; 

• Campagne Veilig weer naar school 

• Viering bouw (zie bericht in deze nieuwsbrief) 

• Start thema Vroeger en Nu 

Dinsdag 28 februari 

• Overleg BuitensteBinnenhof met schoolleiding 

Maandag 6 maart - vrijdag 10 maart 

• Aanmeldweek groep 8 voortgezet onderwijs  

Donderdag 9 maart 

• Studiedag voor het team. De kinderen zijn vrij. 


	Even voorstellen....
	Terugblik informatiemarkt
	Viering bouw
	Korte mededelingen
	Agenda komende weken

