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De bouw van onze nieuwe school is begonnen! 

 

Eindelijk is het zover. De bouw van ons nieuwe schoolgebouw aan de Doormanlaan 1 is begonnen. 

Voor de kerstvakantie worden alle voorbereidingen getroffen en na de kerstvakantie begint het 

grondwerk. De omwonenden aan de Doormanlaan en Schaepmanstraat zijn door de aannemer - 

bouwbedrijf van Stiphout - geïnformeerd over het bouwproces. Graag delen we die informatie ook 

met jullie.  

Werkzaamheden  

Vanaf week 51 beginnen we met het inrichten van de bouwplaats. Dit betekent onder meer dat we 

bouwketen aanvoeren. Vanaf week 2 gaan we echt van start met de bouw. Dan starten we met het 

grondwerk. De werktijden zijn in basis op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur.  

 Blijf op de hoogte via de BouwApp  

Voor dit project zetten wij de BouwApp in. Hiermee geven wij een blik achter de bouwhekken en  

houden wij u op de hoogte van de actuele werkzaamheden op en rondom het bouwperceel. Om het 

project te volgen neemt u de volgende 5 stappen: 1. Download gratis de BouwApp (Google, Apple of 

Windows) 2. Ga naar het vergrootglas 3. In het veld ‘Zoek op projectnaam of plaats’ vermeldt u 

‘Basisschool BuitensteBinnen’ 4. Tik op dit project 5. Klik op het sterretje bovenaan om het project te 

volgen. Wanneer er nieuws is, plaatsen we een bericht in de BouwApp. U krijgt dan een notificatie op 

uw  smartphone of tablet. Zo bent u goed geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

De inrichting van onze nieuwe school - binnen en buiten - krijgt ook steeds meer vorm. Tijdens de 

infomarkt van 1 februari a.s. (zie  verderop) vertellen we daar graag meer over. Volgens planning 

wordt het nieuwe gebouw op 8 december 2023 aan ons opgeleverd en kunnen we begin 2024 in het 

nieuwe gebouw starten.  

Feestelijke viering start bouw 

Op vrijdag 13  januari vieren we met alle kinderen op de locatie van de nieuwe school de start van de 

bouw van de nieuwe school met een feestelijk, gezamenlijk moment. Meer info over deze happening 

krijg je meteen na de kerstvakantie via Klasbord.  



 

 

 

Zet je licht aan!  

 

BuitensteBinnen wil een duurzame en verkeersveilige school 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 12 december hebben we de aangekondigde fietsverlichtingscontrole gehouden. Veel 

kinderen kwamen met een goed verlichte fiets naar school en kregen het unieke BuitensteBinnen-

lampje als beloning. Super! Uiteraard zijn we ook heel blij met ouders en kinderen die te voet naar 

school komen! Jullie zetten we dit schooljaar zeker ook graag nog een keer in het zonnetje.  

In de komende vergadering met het BuitensteBinnenhof (donderdag 12 januari as) bespreken we de 

vraag hoe we nog meer kinderen en ouders kunnen stimuleren om te voet of op de fiets naar school 

te komen (ondanks werk of regen).  

 

 

 



Kerstviering 2022 

 

Gisteren hebben we met alle kinderen een hele fijne kerstviering gehad.  In hun mooiste kleding en 

met een heerlijk hapje om te delen naar school kwamen ze opgewonden binnen. In alle klassen werd 

een buffet ingericht waar menig restaurant een puntje aan kan zuigen. Daarna gingen alle kinderen 

met hun leerkrachten met hun zelfgemaakte lampionnen in optocht door de wijk. Wat fijn om te 

zien dat veel ouders de moeite hadden genomen om - ondanks de regen die echt wel ene beetje 

spelbreker was  woensdagavond - met lichtjes langs de route stonden. Kinderen hebben ons verteld 

dat ze een hele leuke avond hebben gehad. Aan de kerstcommissie van volgend schooljaar de taak 

om een nieuwe, sfeervolle en passende invulling te bedenken.    

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



Winnaars tekenwedstrijd 

 

Kayla en Tess uit onze bovenbouw hadden een mooi idee. Een kerst-teken-wedstrijd voor alle onze 

kinderen van de school. Natuurlijk juichen we dit soort initiatieven toe en dus gingen de meiden aan 

de slag met posters en uitnodigingen. Zeker 70 tekeningen weren ingeleverd en op donderdag 22 

december hebben Kayla, Tess en Sandra de winnende tekeningen (twee uit elke bouwgroep) 

uitgekozen.  Een moeilijke klus, want er waren zo veel mooie kersttekeningen gemaakt.  

De winnaars van de wedstrijd zijn Salama en Ravi uit de onderbouw, Sia en Raf uit de middenbouw 

en Samira en Lena uit de bovenbouw. Zij hebben een kleine verrassing gekregen! 



 

1 - Salama 

 

2 - Ravi 



 

3 - Raf 

 

4 - Sia 



 

5 - Samira 

 

6 - Lena 



Informatiemarkt BuitensteBinnen: 1 februari 2023 

 



BuitensteBinnen is een school in beweging en in ontwikkeling. We zijn op weg om Jenaplan school te 

worden; we krijgen nieuwbouw en we zijn een school  met actieve ouders. Om jullie op een actieve 

manier bij te kunnen praten over alle ontwikkelingen die gaande zijn, organiseren we op woensdag 1 

februari 2023 tussen 17.00 en 19.00 uur een informatiemarkt waarop we u op allerlei actuele 

onderwerpen graag bijpraten. Door leerkrachten, door de kinderen en door ouders uit de ouderraad 

en de MR. 

De onderwerpen die gepresenteerd worden die avond, zijn:  

1. Jenaplan : 

• Weekplan; 

• Vieringen: 

• Vraag het de kinderen 

• 't kringgesprek 

2. Natuurlijk Bewegen 

3. Thematisch onderwijs (wereldoriëntatie) 

4.  Groep 7/8 (richting VO)  

5. Kamp  

6. BuitensteBinnenHof (leerlingenraad) 

7. Ouderraad   

8. Medezeggenschap (MR)   

9. Leesbevordering  

10. Nieuwbouw (binnen, - en buiteninrichting) 

11. Fides  

12. Korein  



 

7 - Uitnodiging gemaakt door een van onze kinderen 



Thema: Voeding en gezondheid  

 

De afgelopen weken zijn de kinderen in alle bouwgroepen heel actief geweest met dit thema. Er is 

veel verteld, geleerd, opgezocht, geproefd, ervaren en vooral ook genoten.  

Er waren een bakker, een tandarts, een fysiotherapeut en een kok te gast op school. Er zijn door 

ouders voetbaltrainingen en workshops verzorgd. Het was een heel leerrijk thema en wat zijn we blij 

met en trots op de ouders die in dit thema een bijdrage hebben  geleverd. Dank aan jullie allemaal!  

De eindpresentatie van dit thema (per bouw) volgt. Jullie ontvangen daarover via Klasbord bericht. 

Inmiddels heeft zich bij Judith en Sandra een groep ouders gemeld die graag bij de diverse thema's 

actief een bijdrage willen leveren op het gebied van natuur, techniek, muziek en cultuur. Daar zijn 

we blij mee. Ouderparticipatie in een mooie vorm!   



Begin 2023 starten we met het nieuwe thema: School en werk (Beroepen &  Techniek).  

 

8 - Juf of tandarts? 

 

9 - Alles over deeg! 

 

10 - Les van chefkok Pepijn 



 

11 - Hoe werken onze spieren?  

 

12 - Viva Hollandia in koor olv Rob  



Van 2022 naar 2023  

 

We staan op de drempel van 2023. 2022 was een bewogen jaar. Van het samenwonen van twee 

aparte scholen in 1 gebouw (De Regenboog en De Krommen Hoek) naar een nieuwe, gefuseerde 

school (met een nieuwe naam) BuitensteBinnen. Een verandering, die impact had op velen: jullie als 

ouders, het team, de schoolleiding en ook (al was het zo min mogelijk) de kinderen. Nieuwe groepen, 

nieuwe leerkrachten, een nieuw team op weg naar een nieuwe onderwijsvisie, terwijl ook het nu 

(goed onderwijs) onze belangrijkste opdracht is.   

Wij werken elke dag hard om voor de ontwikkeling van jullie kinderen het beste te doen; hun een 

goede toekomst te geven (op cognitief en sociaal-emotioneel gebied), hen veiligheid, plezier en de 

best mogelijke ontwikkeling (naar onze visie) op school te bieden. Dat alle veranderingen vragen en 

soms zorgen met zich mee brengen, daar zijn we ons goed van bewust. Wij zijn overtuigd van de 

koers die we varen voor nu en voor de toekomst; maar een dank voor het geduld en de steun aan 

jullie allen is op zijn plek. 

Wij gaan van 2023 net zo een mooi jaar maken als van 2022. Met evenveel geloof, plezier en hart 

voor ons onderwijs. Maar school is maar 1 ding. Het hele team van BuitensteBinnen wenst jullie 

(ouders, kinderen en iedereen die jullie lief is) alle geluk en voorspoed toe voor 2023. En als dat even 

niet zo is - want dat is ook het leven - de kracht om de tegenslagen te dragen.  

Voor nu in ieder geval: hele fijne feestdagen en een ontspannen kerstvakantie! 



 

Korte mededelingen 

 

't enige echte BuitensteBinnen kookboek  

Als dank voor hun inzet, hebben alle leerkrachten van onze school als kerstgeschenk het enige echte 

BuitensteBinnen kookboek gekregen. Een verzameling van alle lievelingsrecepten van het hele team, 

gebundeld in een kookboek. Mocht je willen weten wat die zijn of wil je een keer inspiratie opdoen? 

Er ligt een exemplaar in onze keuken om in te zien!  

Veilig over straat  

BuitensteBinnen maakt werk van een verkeersveilige school zijn. Voor activiteiten waarmee we te 

voet of met de fiets met kinderen op pad gaan, zijn verkeershesjes (voor elk kind en elke begeleider) 

aangeschaft. Verder is er met de verkeerswerkgroep een protocol opgesteld met vervoersregels 

(bijvoorbeeld ook als ouders voor een activiteit van school meefietsen of rijden). Dit protocol staat 

ook op onze website.    

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.obsbuitenstebinnen.nl%2Fuploads%2F2%2F6%2F4%2F1%2F26414973%2Fprotocol_leerlingenvervoer_en_veiligheid.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Moeder-kind activiteit 

Op zaterdag 7 januari organiseert Best9Momes een moeder & kind bootcamp in Son & Breugel.  Een 

activiteit voor alle moeders met kinderen vanaf 5 jaar.  

• Groep 1: Moeder & kind 5-10 jaar - Tijd: 9:30 uur  

• Groep 2: Moeder & kind 10+ jaar - Tijd: 10:30 uur  

• Locatie: Honingbij 1 Son (Speeltuin BS de Ruimte)  

• Meer info of aanmelden: zie qr code in afbeelding.  

Luizencontrole  

In de eerste week na de kerstvakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Het is fijn als de 

kinderen geen gel of moeilijke kapsels in hun haar hebben.  

Sportstuif (ism LEV groep) 

In Son en Breugel organiseert Sportstuif samen met het jongerenwerk wekelijkse toffe, sportieve 

activiteiten (die ook in de vakanties doorgaan). Zie voor meer info de afbeelding.  

Ouderbijdrage 

Als je de ouderbijdrage niet betaald hebt, omdat je het bent vergeten; het is fijn als je dat alsnog wilt 

doen.  

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ontvang je op vrijdag 20 januari 2023.  

 

13 - Veiligheidshesje BuitensteBinnen 



 

14 - QR code inschrijving moeder & kind bootcamp 7 januari 2023 

 

15 - Iedere woensdag gratis sporten  



Agenda 9  - 23 januari 2023  

 

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

• Maandag 9 januari: eerste schooldag na kerstvakantie.  

• Maandag 9 januari: Marian Wichers jarig. 

• Maandag 9 januari: Start thema: school en werk. 

• Donderdag 12 januari: 2e bijeenkomst BuitensteBinnenhof (leerlingenraad). 

• Vrijdag 13 januari: feestelijke viering start bouw nieuw schoolgebouw; Interne training 

hoogbegaafdheid. 

• Maandag 23 januari: studiedag 4: KINDEREN ZIJN VRIJ! 

• Zaterdag 28 januari: Emelie jarig.  

• Zondag 29 januari: Marianne Heuveling jarig.  
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