
 

 



Nieuwsbrief voor ouders    
 

21 oktober 2022 

Bs BuitensteBinnen 

 

• Uitslag enquête schoolfruit  

• Stand van zaken nieuwbouw 

• Jenaplan: Vraag het de kinderen! 

• Korte mededelingen 

• Agenda november/december  



Uitslag enquête schoolfruit  

 

 

Op  12 oktober jl stuurden wij alle ouders via Klasbord een vragenlijst toe over de wensen en 

mogelijkheden rond het schoolfruit. Vorig schooljaar werd er voor de kinderen van De Regenboog 



schoolfruit georganiseerd (mede door sponsoring van enkele ouders e n de COOP). Voor de nieuwe 

school is dat (nog) niet mogelijk vanwege de kosten (2,5 keer zoveel leerlingen), maar veel ouders 

vroegen ons om de mogelijkheden en wensen daarvoor te peilen. Vandaar de peiling onder ouders.  

De uitslag van de peiling is als volgt:  

 

125 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. 

1. 65% van de invullers zou willen dat schoolfruit mogelijk is;  

2. 62% (van de invullers) is bereid daarvoor 5 euro per kind te betalen;  

3. 22% van de invullers is bereid daarvoor een extra donatie te doen (tbv ouders die dit bedrag 
niet kunnen betalen);  

4. 2% van de ouders kent een bedrijf of organisatie die schoolfruit voor bs BuitensteBinnen zou 
willen bekostigen/sponsoren.  

Kortom:  

Het merendeel van de ouders die de vragenlijst heeft ingevuld, zou willen dat schoolfruit mogelijk is. 

Echter: het percentage van het totaal aantal ouders  dat kan/wil betalen voor deze optie in 

combinatie met het gebrek aan sponsoren (in relatie tot de kosten) doet ons besluiten dat het 

voorzien in schoolfruit voor nu (nog) geen optie is. De budgetten van school zetten we in eerste 

instantie in voor onderwijsdoelen. Ouders die hierin toch van betekenis kunnen zijn (op elke manier 

dan ook), nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen.     

Stand van zaken nieuwbouw 

 

Op 20 oktober heef de gemeenteraad van Son en Breugel een positief besluit genomen over het 

aangevraagd aanvullende krediet voor de nieuwbouw van onze school (gezien de gestegen 

bouwkosten). Gelukkig kunnen we door met de voorbereidingen om begin 2024 (vol gens planning) 

het nieuwe gebouw te betrekken. Achter de schermen is doorgewerkt aan de uitvoering van de 

ontwerpen voor de binnen- en buiteninrichting.  

Na een aanbesteding is gekozen voor de firma Schilte als samenwerkingspartner voor de 

binneninrichting van de school. Zij hadden (uit drie partijen) het beste voorstel gezien de kosten en 



de sfeer die wij voor de nieuwe school in gedachten hebben. De foto bij dit artikel is een 
sfeervoorbeeld van een ander project van Schilte.  

Wat we in het voorstel van Schilte ook belangrijk vonden, was hun aanbod om bestaand materiaal 

van de beide scholen te hergebruiken (al dan niet na aanpassing). Dat past onze visie van een 
duurzame school.  

Na de herfstvakantie komt de werkgroep binneninrichting (bestaande uit meerdere 

stamgroepleiders, Judith (namens de schoolleiding), de projectleiding en Schilte bij elkaar voor het 

opzetten van de eerste ideeën.  

Ook de hoofdlijnen voor de inrichting van de buitenruimte zijn bekend op basis van een ontwerp dat 

de firma Aksis heeft afgeleverd. Met de Stichting Boomaap en (nog te kiezen) hovenier gaan we 

verder op de details van de invulling. Voor de kerstvakantie zullen we daarin de werkgroep 

Binneninrichting (bestaande uit aangemelde leerkrachten en ouders olv Sandra namens de 
schoolleiding) bij elkaar roepen om te sparren over de plannen die er liggen.   

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de nieuwbouw in de nieuwsbrieven die volgen.  

Jenaplan: Vraag het de kinderen 

 

BuitensteBinnen heeft de ambitie om een Jenaplanschool  te worden. In stappen werken we daar 

naar toe. Maar alle keuzes die we maken, zijn op de Jenaplanvisie gebaseerd. Afspraken over spelen, 

ons pedagogisch handelen, de inrichting van een dag (bijvoorbeeld het kringgesprek in elke 

stamgroep), maar ook de methodekeuzes die we gaan maken (voor lezen, taal en rekenen vanaf 



schooljaar 2023/2024). Het team wordt dit schooljaar intensief begeleid in deze ontwikkeling. 

Tijdens alle studiedagen dit schooljaar komen diverse onderdelen aan de orde. De afgelopen 

studiedag (17 oktober) kreeg het team een verdieping op het onderwerp: Vraag het de kinderen.  

Kinderen hebben vaak zelf hele goede oplossingen voor problemen . En kinderen verdienen het om 

serieus genomen te worden. Daarom draait het in het traject Vraag het de kinderen. In de vorige 

nieuwsbrief vertelden we u daar eerder over. Tijdens de studiedag van 17 oktober hebben we verder 

gewerkt aan dit onderwerp. Hoe geven we kinderen een stem in oplossingen door middel van een 

groepskring? Hoe kun je als stamgroepleider goed beschouwen wat er gebeurt op het gebied van 

zelfstandigheid van kinderen en wat kun je daarmee doen? Dit onderwerp is belangrijk omdat het 

kinderen helpt in het nu en voor hun toekomst en om in de stamgroep momenten te cre ëren om 
individuele en kleine groepen kinderen extra hulp, aandacht en uitdaging te kunnen bieden.  

Verder hebben we deze studiedag besteed aan de (gefaseerde) inzet van een ritmisch weekplan 
voor kinderen tbv zelfstandigheid, planning , maatwerk etc. Daar komen we later zeker op terug.   

Voor wie meer over Jenaplan wil lezen, verwijzen wij u graag naar:  

 

HetKan! - Jij doet er toe! (hetkanvoorhetkind.nl) ('t Kan is de partij die ons in dit traject begeleidt) 

JENAPLAN - School waar je leert samenleven - Bing video 

 

1 - Ons ondersteuningsteam: van links naar rechts: Monique Nelen (administratie), Tinus Jansen (vrijwilliger), Jolanda 

Ongers (conciërge en ICT) en Abdeljali Farkadi (conciërge).  

https://www.hetkanvoorhetkind.nl/jenaplan/aanbod/algemeen-vraag-het-de-kinderen/
https://www.bing.com/videos/search?q=jenaplanonderwijs&docid=608016573291836057&mid=D55E8CF875278EA9896AD55E8CF875278EA9896A&view=detail&FORM=VIRE


 

2 - Aan het werk in het thema.  



 

3 - Vies worden mag bij ons op school (thema kinderboekenweek: Giga groen)  

 

4 - Op bezoek bij de Stoerderij (OB).  



 

5 - Kamp is leerzaam en leuk (BB). Voor zowel kinderen als het team! 

Korte mededelingen 

 

 

1. Met alle kinderen en jullie als ouders is inmiddels voor de herfstvakantie een startgesprek 

gehouden. Wij hebben deze gesprekken als team als zeer prettig ervaren. Het is fijn om te 

kinderen hun ervaringen te laten delen en om te horen waar de ervaringen e n vragen liggen 
en om deze individueel te kunnen beantwoorden; 



2. De bovenbouwgroepen zijn heel druk met de E waste competitie. Dank aan alle ouders die 

hun oude apparaten hebben ingeleverd. Voor de kinderen is de competitie belangrijk, maar 

wij gebruiken deze campagne uiteraard vooral om de waarde van duurzaamheid te duiden 

bij kinderen. De Son en Breugel krant besteedt komende week aandacht aan de opbrengst 
die wij als school hebben weten te halen;   

3. In het kader van duurzaamheid is er ook een mooi initiatief van kinderen van collega school 

De Harlekijn. Zij organiseren op vrijdag  4 november een opruimwedstrijd in het dorp. 

Kinderen zijn (met een begeleider) om 15.00 uur welkom om het Raadhuisplein. Het gaat 

erom om in een uur tijd zoveel mogelijk zwerfafval  te verzamelen. Voor opruimmaterialen, 

zoals vuilniszakken en prullenprikkers wordt gezorgd. Na afloop is er voor iedereen wat te 
drinken en wat lekkers! Het zou leuk zijn als er ook van onze school kinderen meedoen!     

4. Eigenlijk hadden wij gehoopt dat we er niet meer mee te maken zouden krijgen dit 

schooljaar, maar dat is helaas niet zo. Inmiddels zijn er onder kinderen en ouders 

besmettingen met het coronavirus. Dat is op zich geen probleem, maar we hopen oprecht 

dat een scholensluiting niet meer aan de orde gaat zijn door een haard aan besmettingen. 

Mede daarom houden we ons aan de basisafspraken.  Op school hebben we een goede 

voorraad zelftesten in huis, die we kunnen aan kinderen (en hun omgeving) die klachten 

hebben, die zouden kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Heeft uw kind 

klachten die passen bij het coronavirus en wilt u dat testen? Loop dan even binnen bij de 

schoolleiding om zelftesten te krijgen. Het is in ieders belang om daar alert op te blijven en 

naar te handelen. Hopelijk voorkomen we daarmee een nieuwe schoolsluiting dit schooljaar. 

Daarnaast hebben we op verzoek van het ministerie van Onderwijs een coronaprotocol 

geschreven, waarin is vastgelegd wat we in verschillende fases van de/een coronacrisis als 

school (moeten en willen) doen. Dit protocol ligt op 31 oktober ter bespreking bij de MR; 

5. Zoals gezegd vergadert de (nieuwe) MR (van BuitensteBinnen op maandag 31 oktober om 

19.00 uur voor de 1e keer in de nieuwe samenstelling. Op de agenda naast het 

coronaprotocol, het schoolplan, het jaarplan en de schoolgids voor BuitensteBinnen, zoals 

door de schoolleiding opgesteld met goedkeuring van het team.  

6. De nieuwe website voor BuitensteBinnen staat klaar. Door een fotograaf zijn de afgelopen 

weken actuele foto's gemaakt die onze boodschap als nieuwe school ondersteunen. 

Uiteraard publiceren we niks zonder de passende toestemming van ouders ((AVG). Daarom 

zullen voor vakantie de foto's die we graag  willen gebruiken op de website voorleggen aan 

de ouders van kinderen die op de foto's staan. Pas als de toestemming rond is voor de foto's 
die we gaan gebruiken, zullen we de website live laten gaan.  

7. De schoenendoosactie loopt tot dinsdag 8 november as: wilt en kunt u iets betekenen voor 

onze medemens die het minder heeft, lever dan de gevulde schoenendoos in op school voor   

8 november (zie vorige nieuwsbrief via Berichten op Klasbord).  We hebben er nog niet zo 
veel ontvangen, maar zouden het waarderen als dat er meer worden! 

Agenda komende weken 



 

• Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ! 

• Maandag 31 oktober: MR (1e vergadering) (19.00 uur);  

• Woensdag 9 november: 3e bijeenkomst Verkeerswerkgroep;  

• Vrijdag 11 november: slotviering thema Beestenbende (uitnodiging voor einde thema volgt);  

• Maandag 14 november: start (schoolbreed) thema: Voeding en Sport.  

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

• Woensdag 16 november (19.30 uur): GMR PlatOO te gast op BuitensteBinnen;  

• Maandag 5 december: Sinterklaasviering op school.  

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

• Vrijdag 9 december: juf Laura (MB) jarig);  

• Woensdag 21 december: 17.00 - 20.00 uur: kerstviering; 

• Vrijdag 23 december: start kerstvakantie: KINDEREN OM 12.00 UUR VRIJ.   

• Vrijdag 23 december 2022 - vrijdag 6 januari 2023: kerstvakantie:  KINDEREN ZIJN VRIJ.  



 

Wij wensen alle kinderen en ouders van bs BuitensteBinnen een hele fijne ontspannen 

herfstvakantie toe! Als je even niet weet wat te doen? Lees eens een boek met/voor (aan) je 
kind(eren)! Altijd goed. Tot maandag 31 oktober!  


