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Sinterklaasfeest  



 



Afgelopen maandag was het zover. Sinterklaas en enkele pieten zouden onze school bezoeken. Om 

half 9 verzamelden alle kinderen en ouders zich op het veld, want Sint zou met de helikopter 

aankomen. Juf Manita en juf Marianne hadden samen met een aantal kinderen al een kruis in het 

gras gelegd, waar de helikopter op kon landen. Sint kon helaas niet met de helikopter komen, één 

Piet was vergeten te tanken, maar gelukkig arriveerde hij met de auto. 

Wat was het een gezellig feest! Blije gezichten, rode wangen van de spanning en veel gezang door de 

onder,- en middenbouw. De bovenbouw kon de hele ochtend vullen met gedichten en geweldige 

surprises.  

Kortom, een geslaagde dag. Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 

(ps; als u op de foto's klikt, kunt u ze allemaal bekijken) 

 

 

 



 

 



 

 



Een bericht vanuit de kerstcommissie 

 

Op woensdag 21 december is er om 17.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering op school. 

Aan u het verzoek om samen met uw kind voor 6 a 8 kinderen een hapje te maken. 

Bij iedere klas hangt vanaf volgende week woensdag een kerstboom met kerstballen. 

Op deze kerstbal kunt u aangeven wat voor uw hapje u maakt; geel is hartig en rood is zoet. 

Uiterlijk volgende week vrijdag 16 december willen we weten wat voor hapjes er gemaakt worden. 

De kerstviering begint om 17 uur. De kinderen worden dan in feestkleding in hun eigen klas 

verwacht. Tot 18 uur kunnen de kinderen hier genieten van een gezellig kerstdiner. 

Voor u als ouders is er buiten ondertussen de gelegenheid om gezellig even te kletsen onder het 

genot van een drankje. 

Na het kerstdiner lopen we met de hele school samen een lampionnenoptocht. Het zou fijn zijn als u 

rond 17.50 uur langs deze route wil staan met een lichtje. 

Na de route gaan alle kinderen terug naar hun eigen klas en van daaruit pas met u mee naar huis. 

We verheugen ons op een gezellige avond! 



 

1 - Route lampionnenoptocht 

Even voorstellen... 

In de vorige nieuwsbrief hebben Max en Hester zich al aan u voorgesteld. Deze keer is de eer aan 

Roel en Merel. 

Hoi, 

Ik ben Roel, 

Ik ben 18 jaar oud en woon in Beek en Donk. Ik voetbal graag in mijn vrije tijd. Ik zit op de PABO 

Fontys hogescholen in Eindhoven. Ik geef zelf training op mijn voetbalclub en ben er daar achter 

gekomen dat het werken met kinderen mij erg aan spreekt. Ook heb ik zelf een moeder in het 

onderwijs, wat me ook heeft geholpen. Ik hoop er een leuk schooljaar van te maken! Ik loop op 

dinsdag stage in groep 6-7-8 A bij Rob. 



 

Sinds afgelopen september ben ik op dinsdagen stagiaire in groep 3,4,5A. Ik ben Merel van 

Beukering, 38 jaar en eerstejaars pabo student aan de Fontys in Eindhoven. Voordat ik aan deze 

opleiding begon, was ik werkzaam als Freelance (kunst)fotograaf. Ik was toe aan wat anders en het 

onderwijs, in het bijzonder de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, gaan mij aan het hart. Vanaf 

het begin voel ik me thuis bij de sfeer op deze school, wellicht tot ziens op Buitenstebinnen!  

Groetjes Merel 



Infomarkt 

 

Graag nodigen we u uit op woensdag 1 februari 2023 op onze infomarkt over onze school. De opzet 

van de informatiemarkt is anders dan u van ons gewend bent: door in de school rond te lopen langs 

verschillende 'kraampjes', geven we u informatie over o.a. het jenaplan (werk, spel, gesprek en 

vieren, ritmisch weekplan, 'vraag het de kinderen' etc), ontwikkelingen nieuwbouw, thematisch 

werken, ouderparticipatie en nog veel meer. 

Noteer 1 februari vast in uw agenda. Binnenkort volgt de uitnodiging! 



Jenaplan: de viering 

 

Naast gesprek, spel, werk is viering de vierde pijler van het jenaplanonderwijs.  

De decembermaand leent zich bij uitstek om deze pijler eens nader te bekijken.  

Het jenaplanconcept is een pedagogisch concept waarin relaties centraal staan: de relatie met jezelf, 

de ander en de wereld om je heen. Een viering is een moment van ont-moeting. Voor, tijdens en na 

een viering werken kinderen aan jenaplanessenties. Dit zijn essentiële vaardigheden, die kinderen 

moeten ontwikkelen. Het Jenaplanonderwijs kent 7 essenties: 

• ondernemen (bij een viering bijv: talenten inzetten) 

• plannen (bij een viering bijv: kunnen vertellen hoe een dag of periode verloopt) 

• samenwerken (bij een viering bijv: delen met anderen) 

• creëren (bij een viering bijv: nieuwe dingen bedenken) 

• presenteren (bij een viering bijv: voor een groep staan, contact maken met toehoorders) 

• reflecteren (bij een viering bijv: feedback geven/ ontvagen) 

• verantwoorden (bij een viering bijv: uitleggen waarom je wat doet) 

Door met elkaar te vieren oefen en ontwikkel je deze jenaplanessenties. 

Op bs BuitensteBinnen vieren we regelmatig met elkaar. Natuurlijk staan we stil bij de feestdagen, 

verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen als het halen van een (zwem)diploma of een prijs tijdens 



een schoolvoetbaltoernooi. Maar onder vieren verstaan we ook het openen en afsluiten van thema's 

en het delen van belevenissen en ervaringen. 

Ook een thema wordt meestal afgesloten met een viering. Op deze bijeenkomst (waar alle groepen 

aanwezig zijn) tonen alle stamgroepen uit verschillende bouwen aan de rest van de school en ouders 

waaraan ze hebben gewerkt. Dat kan door middel van vertellen, een lied, toneelspelen, muziek, enz. 

We hebben dus gezamenlijke vieringen, maar we kunnen ook per bouw of stamgroep een viering 

hebben. 

De data waarop gezamenlijke vieringen zijn dit schooljaar: 

• 21 december: Kerstviering  

• 10 februari: afsluiting thema  

• 17 februari: Carnaval  

• 14 april: afsluiting thema  

• 16 juni: afsluiting thema  

• 7 juli: afsluiting thema  

Nieuwbouw 

 

Goed nieuws! Binnenkort starten de werkzaamheden aan de nieuwbouw. Vanaf week 51 wordt er 

begonnen met het inrichten van de bouwplaats. Dit betekent onder meer dat er bouwketen 

geplaatst worden. Vanaf week 2 in 2023 wordt er gestart met de bouw, nl het grondwerk. De 

werktijden zijn in basis op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur. De buurtbewoners worden middels 

een brief van de aannemer op de hoogte gesteld. 



Zet je licht aan! 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat BuitensteBinnen een duurzame en 

verkeersveilige school wil zijn. We juichen het toe als kinderen, ouders en personeel op de fiets of te 

voet naar school komen en niet onnodig de auto nemen van en naar school. 

Op maandag 12 december houden we voor schooltijd een fietscontrole bij alle kinderen die met de 

fiets naar school komen. Als je verlichting goed werkt, krijgen kinderen een gepaste attentie. Breng 

dus allemaal je fiets mee op maandagdecember (ook als je normaal te voet of met de auto komt) en 

laat je fietsverlichting controleren! De controle vindt plaats voor school tussen 8.00 - 8.30 uur. 

Opleiding Laura: specialist nieuwkomersonderwijs 

De maatschappij is volop in beweging. Zeker in de Brainportregio waar onze school staat, krijgen we 

steeds meer te maken met kinderen (en hun ouders) met een niet-Nederlandse achtergrond. Om 

deze kinderen te voorzien in hun onderwijsbehoefte en onderwijs op maat te geven, gaat Laura de 

opleiding specialist nieuwkomersonderwijs volgen. 

We wensen Laura veel succes en plezier met de opleiding. 



Thema-afsluiting bovenbouw 

 

Om vast te noteren in uw agenda: op donderdag 22 december nodigt het bovenbouwteam u uit om 

de eindproducten van het lopende thema te komen bekijken. De kinderen hebben ook dit thema 

weer erg hard gewerkt om informatie te verzamelen en dit om te zetten in een mooi product. U bent 

vanaf 14.00 uur van harte welkom in de kuil van het hoofdgebouw te komen kijken.  



Agenda komende weken 

 

December 2022 

 

• Vrijdag 9 december: Laura jarig 

• Maandag 12 december: van 8.00 - 8.30 uur: fietsverlichtingscontrole. 



• Woensdag 21 december: 17.00 uur- 19.00 uur: Kerstviering 

• Donderdag 22 december: vanaf 14.00 uur thema-afsluiting bovenbouw. 

• Vrijdag 23 december: Vieren Start vakantie, KINDEREN ZIJN OM 12.00 UUR VRIJ 

• Vrijdag 23 december- vrijdag 6 januari 2023: vakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ. 

Januari 2023 

• Maandag 9 januari: school start weer 

• Maandag 9 januari: Marian Wichers jarig 

• Donderdag 12 januari: BuitensteBinnenhof 

• Dinsdag 17 januari: Edwin Solen, voorzitter Nederlandse Jenaplanvereniging, bezoekt onze 

school 

• Maandag 23 januari: studiedag. KINDEREN ZIJN VRIJ 

• Zaterdag 28 januari: Emelie jarig 

• Zondag 29 januari: Marianne Heuveling jarig 
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