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Stand van zaken nieuwbouw 

 

We hebben deze week helaas van de gemeente te horen gekregen dat de start van de bouw van ons 

nieuwe schoolgebouw helaas enkele maanden achteruit is geschoven. Gelukkig is de 

omgevingsvergunning deze week goedgekeurd, maar door de enorme stijging van de kosten, is het 

door de gemeente (oorspronkelijk) beschikbare bedrag niet voldoende om de school te laten 

bouwen volgens het ontwerp. Daarom vraagt het College van B&W van de gemeente Son en Breugel 

om extra krediet aan de raad. U heeft daar wellicht iets over gelezen in de lokale media. Het gaat om 

een flink bedrag. In oktober bespreekt de raad het voorstel en neemt er een besluit over. Bij een 

akkoord kunnen de aanbestedingen definitief worden gegund aan de partijen die zich hebbe n 

gemeld voor de diverse onderdelen van de bouw. De gemeente heeft ons laten weten nu uit te gaan 

van een start bouw december 2022 en oplevering eind 2023 (start in nieuw gebouw januari 2024). 

Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.  



Fides week 

 

Deze week is het  FIDES week op school. De hele week staat in het teken van de symbolen die we 

gebruiken in de communicatie met de kinderen: de ballon, de sleutelbos, het rugzakje, Okee/Ojee, 

de matroesjka's en iedereen is 100%. Waarschijnlijk vertellen de kinderen er thuis wel over. Wij 

vinden het fijn als u het gesprek met hen daarover aangaat. Op www.fides.nl vindt u duidelijke uitleg 

over de symbolen. Ook in de startgesprekken staan de symbolen centraal. Aanstaande vrijdag sluiten 

we de FIDES week af met een viering. U bent als ouder weer welkom om deze bij te wonen om 13.30 
uur in de kuil.  

 

1 - Samen leren spelen en leren samenwerken in het bos (Fidesweek).  

https://www.fides.nl/


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 ging het over het onderwerp: Vraag het de kinderen: 

Door kinderen te betrekken bij dilemma's of ingewikkelde situaties die in de stamgroep leven, kom 

je vaak samen met de kinderen tot goede, rechtvaardige en bruikbare oplossingen. Hierdoor gaan 
kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering. 

Het onderbouwteam volgt daarnaast nog een aanvullend traject: Het Jonge Kind. Bij deze 

ontwikkeling met het team horen groepsbezoeken waarin de leerkrachten ook individueel worden 

begeleid op hun persoonlijke vragen en behoeftes. In de loop van het jaar ne men we u verder mee 

in de stappen die we zetten vanuit de Jenaplanvisie. Mocht u zich alvast meer willen verdiepen in 
Jenaplan dan 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 

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 - Bovenbouwteam 

 

3 - Middenbouwteam 

 

4 - Onderbouwteam 



 

5 - Een foto van de viering waarin de groepen zich na de eerste schoolweek aan elkaar en ouders hebben gepresenteerd. 
Meester Rob schreef een eigen lied met zijn stamgroep.   



Afspraken gymlessen 

 

Bewegen is belangrijk voor kinderen. Daarom starten we dit jaar ook met bewegend leren. Daar 

zullen we in een volgende nieuwsbrief meer over vertellen. In deze nieuwsbrief even aandacht voor 

de afspraken die we met de kinderen maken om de gymlessen in De Bongerd veilig te kunnen laten 
verlopen:  

1. Kinderen dragen gymkleding (midden- en bovenbouw) met sportschoenen. Dit is belangrijk 

vanwege de veiligheid en de hygiëne.  

2. Lange haren zijn in een staart tijdens de gymles en sieraden gaan af;  

3. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid leren nemen. Bijvoorbeeld 

ook  in het meebrengen van hun gymspullen. Werk daar als ouder ook vooral aan mee! Als 

kinderen geen gymspullen bij zich hebben, dan laten we ze (vanwege de veiligheid en 

hygiëne) niet meedoen aan de gymles, maar krijgen ze tijdens de gymles een andere taak 
(zoals scheidsrechter zijn, spullen klaarzetten ect).  



Korte mededelingen 

 

1. Voor de herfstvakantie is met alle kinderen en hun ouder(s) een startgesprek gehouden. De 

leerkrachten hebben u laten weten hoe u zich kunt inschrijven en kunt voorbereiden (vragen 
aan de hand van de symbolen van FIDES); 

2. De verkeerswerkgroep (bestaande uit twee ouders, twee leerkrachten en de 

verkeerskundige van de gemeente) is deze week voor de tweede keer bij elkaar geweest. 

Volledig passend bij de identiteit van de nieuwe school zijn we bezig om een activiteitenplan 

op te stellen om een verkeersveilige en een duurzame school te worden. U kunt daarbij 

denken aan campagnes om fietsen en lopen naar school te bevorderen, verkeerseducatie 

aan alle kinderen, gedragsregels voor halen en brengen. Op dit onderwerp komen we snel 
terug! 

3. Inmiddels hebben bijna alle ouders Klasbord geïnstalleerd. Fijn, want via Klasbord verzorgen 

wij alle communicatie. Als u een bericht heeft gelezen en waardeert, is het fijn als u dat 

aangeeft met een 'toppie' (rechtsonder in het bericht).  

4. Electronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom in de wereld. Teveel oude electronica 

zoals oude mobieltjes, kapotte dvd-spelers of kapotte wekkers belanden bij het normale 

afval. Zonde! Zulke apparaten zitten vol met herbruikbaar materiaal dat een tweede leven 

verdient. Daarom doen we dit jaar weer bewust mee aan de E-Waste campagne. Vanaf 

aanstaande maandag staat (buiten) bij de drie ingangen een container waar oude apparaten 

in kunnen worden ingeleverd. De containers worden door Blink op vrijdag 21 oktober weer 

opgehaald.   



5. Vandaag is de PlatOO-klas weer gestart onder leiding van Remco Geurts. Heel fijn dat we nu 

ruimte hebben in school voor de PlatOO-klas.  De PlatOO-klas is elke twee weken op 

donderdagochtend. Vijf kinderen van basisschool De Ruimte sluiten daarin ook aan.  

Agenda komende weken  

 

Vrijdag 23 september: Viering slot FIDES week (toegankelijk voor ouders: 13.30 uur);  

Maandag 26 september: Groepsbezoeken 't Kan; 

Maandag 26 september: start eerste thema: Beestenbende.  

Woensdag 28 september: Groepsbezoeken 't Kan;  

Woensdag 28 - vrijdag 30 september: Kamp groepen 6/7/8 c en d; 

Maandag 3 oktober: juf Emmie jarig en start Kinderboekenweek: thema Giga Groen  
(leerkrachtentoneel); 

Vrijdag 14 oktober: afsluitende viering Kinderboekenweek: ouders zijn welkom om 13.30 uur;  

Maandag 17 oktober: studiedag 2 : KINDEREN ZIJN VRIJ! 

Dinsdag 18 oktober: Groepsbezoeken 't Kan; 

Donderdag 20 oktober: Groepsbezoeken 't Kan; 

Vrijdag 21 oktober: start herfstvakantie. KINDEREN ZIJN VANAF 12.00 UUR VRIJ! 

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


