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Leuk nieuws! 

We vinden het leuk om u te kunnen melden dat Nina Sanchez (stamgroepleider 6-7-8) en haar man 
hun derde kind in april verwachten! We wensen Nina een fijne en voorspoedige zwangerschap toe! 

 



Natuurlijk Bewegen 

 

https://sway.office.com/lADAM8ihkVlHIpEY#content=AyNf1njzOpnKv1 

Op bs BuitensteBinnen vinden we bewegingsonderwijs belangrijk. Het is voor kinderen een manier 

om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid. 

Vanaf schooljaar 2023- 2024 is twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool, maar 

wij zijn al begonnen onder begeleiding van Het Bewegend Kind. Dit zijn beweeglessen in de naaste 

omgeving van de school. Deze beweeglessen duren 20 à 30 minuten en staan een aantal keer per 

week op het rooster. De stamgroepleiders kiezen zelf een moment op de dag wanneer ze met de 

kinderen naar buiten gaan. Het accent tijdens deze lessen is het meer be wegen door de kinderen, de 

sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Binnen onze school is Rob van de 

Laarschot de coördinator Natuurlijk Bewegen. 

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op:  

In het bijgevoegde filmpje ziet u een voorbeeld van Natuurlijk Bewegen. 

https://sway.office.com/lADAM8ihkVlHIpEY#content=AyNf1njzOpnKv1


Op tijd beginnen 

 

We willen als school graag op tijd beginnen. Om 8.25 uur openen we onze deuren, zodat we om 8.30 

uur kunnen starten. De afgelopen weken merken we dat veel kinderen te laat komen. Wilt u, samen 
met uw kind(eren), ervoor zorgen dat we op tijd kunnen beginnen? 



Jenaplan 

 

Vorige week maandag en dinsdag hebben Sandra en Judith de conferentie bezocht van de 

Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Het thema van dit jaar was 'Verwondering'.  

Voor de openingsrede was prof. Erik Scherder te gast. U kent hem wellicht al s tafelgast uit DWDD of 

van Dreamschool. Een ontzettend begenadigde spreken die vanuit de neurowetenschap (werking 

van de hersenen) liet zien waarom de visie van het Jenaplanonderwijs (met veel bewegen, uitdagen, 

moeite doen, zelfstandigheid van kinderen bevorderen) in zijn ogen een hele juiste en 

toekomstbestendige onderwijsvorm is. Erik werd kort geïnterviewd en het filmpje vindt u hier. 

Daarnaast hebben we beiden workshops gevolgd o.a. over hoe je in je rol als stamgroepleider 

verwondering van kinderen uit je stamgroep op een goede manier naar boven kunt halen en hoe je 
dat vorm geeft in thematisch onderwijs (WO).  

Verder hebben we kennis gemaakt met veel collega's van Jenaplanscholen, inspiratie opgedaan voor 

methodes en de buiteninrichting van de school etc. Ook hebben we de voorzitter van NVJP 

(Nederlandse Jenaplan Vereniging) Edwin Solen uitgenodigd om bij ons op school een keer te komen 

kennis maken. Van hem horen we graag aan welke eisen we moeten gaan voldoen om over vier jaar 

het predicaat Jenaplanschool te kunnen krijgen. 

 

In iedere groep is intussen het weekplan geïntroduceerd. Een weekplan is een hulpmiddel om 

zelfstandig bezig te zijn, waarmee kinderen zelf een planning maken en geholpen worden te 

https://www.facebook.com/100082041324057/videos/1430948537394374


reflecteren op het werkproces. Wanneer je werkt met een weekplan levert dit veel op voor zowel de 
leerkracht als de kinderen.   

Het kind:  

• Kan, na een instructie, zelf zien, met welke oefeningen/verwerkingsstof hij/zij  het aanbod  

kan gaan inoefenen.  

• Weet wat er van hem/haar verwacht wordt: wat moet, wat mag, waar is ruimte voor eigen  

initiatieven?   

• Kan, als hij/zij even niet verder kan, omdat hij/zij iets niet begrijpt, zien wat hij/zij ondertussen kan  

gaan doen. Hierdoor benut hij/zij de leertijd.  

• Krijgt keuzevrijheid.  

• Kan meer tijd nemen voor de dingen die hij/zij moeilijk vindt.  

• Leert met het weekplan te plannen: dit kan systematisch worden opgebouwd.  

• Kan inschatten of hij/zij  op schema ligt.  

• Weet welke criteria er zijn voor de dingen die gedaan moeten worden: wanneer hij  

bijvoorbeeld nog niet aan een taak heeft kunnen beginnen omdat hij daar eerst nog  

instructie over krijgt.   

• Krijgt overzicht over werk wat specifiek voor hem bedoeld is.   

• Kan, wanneer het eigen werk heeft, zichtbaar maken of hij dit heeft gedaan.  

• Kan reflecteren op zijn/haar eigen aanpak en dit bespreekbaar maken.  

• Krijgt ruimte om door vallen en opstaan te leren hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen  

voor het eigen werk.  

• Kan gemaakte afspraken met de leerkracht zelf noteren als aandachtspunt voor een  

volgende keer.  

• Kan leren doorwerken en werkethos opbouwen vanuit eigen inzicht zonder dat de  

leerkracht de tijdsbewaker hoeft te zijn.  

  

De stamgroepleider:  

• Kan vertrouwen ontwikkelen in het competent zijn van kinderen zonder de kinderen zomaar  

‘los te laten’.  

• Kan kinderen de ruimte geven minder leerkrachtafhankelijk te zijn.  

• Krijgt overzicht per kind hoever het kind is met het werk.  



• Gaat goed voorbereid aan de slag.  

• krijgt overzicht over de doelen voor de komende week en wordt uitgedaagd hierin goede  

keuzes te maken.  

• Kan, samen met het kind, het werk meer personaliseren en daardoor gestructureerd  

uitgaan van verschillen tussen kinderen.  

• Kan kinderen laten zien en merken dat iedereen andere (bege)leiding nodig kan hebben  

en dat er andere eisen aan ieder gesteld kunnen worden  

• Kan informatie over het werk van kinderen praktisch overdragen doordat dit direct  

zichtbaar is op het weekplan.  

• Kan kinderen systematisch ondersteunen in het leren nemen van verantwoordelijkheid voor  

hun werk.  

Vanuit de MR 

 



Beste ouders & personeelsleden,  

Na de herfstvakantie hebben wij onze eerste vergadering gehad als MR van basisschool 

Buitenstebinnen. We hebben zoals gewoonlijk weer korte lijnen en een erg prettige afstemming met 

de directie. We werken op basis van wederzijds vertrouwen. Daarbij streven wij naar een betrokken, 

proactieve, positief kritische en transparante houding als onafhankelijk beleidsorgaan. We zijn er 
voor zaken die alle of het merendeel van de ouders en/of personeelsleden aangaan.   

Graag brengen we jullie alvast op de hoogte hoe wij de MR zullen gaan inrichten de komende 2 jaar.   

We hebben besloten om voor schooljaar 2023/2024 terug te gaan naar 4 MR leden zodat we een 

functionele en slagkrachtige MR blijven. Eind dit schooljaar nemen er daarom 4 leden afscheid van 
de MR; 2 ouders en 2 personeelsleden.  

Voor het schooljaar 2024/2025 schrijven we vervroegd verkiezingen uit (na de herfstvakantie 2023) 

voor 2 MR leden (1 ouder en 1 personeelslid) zodat we enerzijds kennis behouden en anderzijds 

eventuele nieuwe leden de kans geven om zich het MR werk eigen te maken naast de zittende 
leden. Daarnaast hebben we de volgende punten behandeld in de vergadering;  

• nieuwbouw 

• communicatie 

• coronaprotocollen 

• schoolgids 

• schoolplan 

• jaarplan 

• GMR 

• MR na fusie 

De notulen van de vergadering zullen, zodra ze goedgekeurd zijn door de MR, te vinden zijn op de 
website.  

We houden jullie op de hoogte van onze activiteiten en mochten er vragen zijn, stuur ons een mail 
op mr.buitenstebinnen@platoo.nl 

Met vriendelijke groeten,  

Namens de MR,  

Letty Dudok - voorzitter (ouder groep 7) 

Mark de Jongh - secretaris (ouder groep 7) 

Ellen de Klerk (ouder groep 0/7) 

Roger van Vroenhoven (ouder groep 5/8) 

Nina Sanchez (stampgroepleider 6/7/8) 

Hanneke Horvers (stamgroepleider 6/7/8) 

Rob vd Laarschot (stamgroepleider 6/7/8) 



Yvonne Vos (onderwijsassistent 6/7/8) 

Leerlingenraad 

De stem van onze kinderen zelf vinden we belangrijk. In de leerlingenraad vragen we kinderen actief 

om hun mening (en die van hun klasgenoten) over onderwerpen die actueel zijn op school. In de 

leerlingenraad zitten kinderen uit groep 5 tot en met 8. De raad komt ongeveer zeswekelijks bij 

elkaar en de vergaderingen zijn onder leiding van één van de schoolleiders. Van de vergaderingen 

wordt een verslag gemaakt. We stimuleren de 'raadsleden' om in de klas een actieve rol te nemen 

en de mening van de groepsgenoten in de vergaderingen te delen. Onderwerpen waar u aan kunt 

denken: de invulling van de evenementen, wensen voor de pauzes, maar ook hun ervaringen in de 

onderwijsvernieuwingen.  Dit jaar wordt de leerlingenraad vertegenwoordigd door: 

3-4-5 

Raf Spijkers (b) 

Nova Lokker (c) 

Rowan De Vroom (a) 

6-7-8 

Maria van den Oever (b) 

Iris  Heddema (b) 

Sigur Habraken (a) 

Sara Pomper (a) 

Renske Lernout (d) 

Nora de Bonth (d) 

Senna Roodbeen (c) 

Thijs van den Akker (c) 

De eerste vergadering vindt plaats op maandag 14 november. Tijdens dit overleg zullen we o.a. een 

andere naam voor de leerlingenraad gaan bedenken. 

 



Nieuwbouw 

 

Op donderdag 20 oktober heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het extra geld, 

€ 766.905,- , dat we nodig hebben om onze nieuwe school te kunnen bouwen en wat langer van de 

noodunits gebruik te maken (december 2023). Heel, heel fijn. De start van de bouw is dus nu echt in 

voorbereiding en gaat zsm beginnen. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we dat uiteraard 
met u delen. 

Start nieuw thema: Voeding en sport 

Deze week is in alle groepen het thema Beestenbende afgerond. De onderbouw heeft woensdag een 

heerlijke herfstwandeling gemaakt, de middenbouw heeft gepresenteerd wat ze allemaal over het 
bos hebben geleerd.  

In de bovenbouw hebben de kinderen donderdag hun werk aan elkaar gepresenteerd en zij zijn naar 
het bos gegaan om daar met elkaar een spel te spelen. 

Vanaf maandag 14 november starten we met het thema: Voeding en sport.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Herhaalde oproep: privacy-instellingen Klasbord 

Zoals u kunt zien, maken we in deze nieuwsbrief gebruik van foto's die we van activiteiten en uw 

kinderen nemen. Het is voor ons belangrijk om te weten of we uw toestemming hiervoor hebben. In 

de Klasbordapp vindt u onder instellingen het kopje privacy instellingen. Mocht u er nog niet aan 

toegekomen zijn, zou u dit dan willen invullen? Alvast hartelijk dank. 



Website en schoolgids 

 

We zijn trots u te kunnen melden dat onze nieuwe website gelanceerd is: 

www.obsbuitenstebinnen.nl 

Neemt u gerust een kijkje, de website geeft veel informatie over onze school en u kunt er ook 
documenten vinden als het jaarplan, de schoolgids, MR, OR en nog veel meer.  

Graag horen we uw feedback! 

https://www.obsbuitenstebinnen.nl/


Voorleeskampioen BuitensteBinnen 

 

Wat waren ze goed, onze voorleeskampioenen uit de bovenbouw. Iedere bovenbouwgroep had al 

een winnaar uit de groep gekozen. Vanmiddag hebben zij in De Kuil aan alle kinderen uit de 

bovenbouw en een heuse jury hun voorleestalenten getoond. En wat zijn we  trots op ze! Sigur, Mika, 

Elyn en Lena hebben het fantastisch gedaan. Na het juryberaad werd duidelijk dat Elyn onze school 

zal gaan vertegenwoordigen als in februari deze wedstrijd tussen de Sonse en Breugelse scholen zal 
plaatsvinden. 

Veel succes Elyn! 



Prijswinnaars Peaceposter 

 

Al 35 jaar organiseert de Lions Club Son en Breugel een vredesposterwedstrijd. Dit jaar was het 

thema: Laat je hart je leiden. Onze kinderen uit de bovenbouw hebben aan deze wedstrijd 

meegedaan en alle posters waren te bezichtigen in het (nieuwe) Dorpshuis. 

Na een spannende stemronde kwam gisteren de uitslag: BuitensteBinnen had niet één, maar 
gewoon twee winnaars: Ela en Renske!  

Hartelijk gefeliciteerd dames en heel veel plezier met jullie prijs: een rondvlucht boven Son en 
Breugel.  



Agenda komende weken 

 

• Maandag 14 november: start thema Voeding en sport en 1e bijeenkomst leerlingenraad; 

• Dinsdag 15 november: STUDIEDAG 3; KINDEREN ZIJN VRIJ; 

• Woensdag 16 november (avond): GMR-RvT en directeuren te gast op BuitensteBinnen; 

• Donderdag 17 november: Manita jarig; 

• Maandag 21 november: Thea jarig; 

• Maandag 21 november: MR 

• Vrijdag 2 december: we vieren de verjaardagen van november; 

• Maandag 5 december: Sinterklaasviering op school; 

• Dinsdag 6 december: start school om 9.30 uur (ipv 8.30 uur) 

• Vrijdag 9 december: Laura jarig 

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

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

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


