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obs BuitensteBinnen 

 

• Nieuwe naam leerlingenraad 

• Zet je licht aan! Goed verlicht naar school: controle op donderdag 12 december. 

• Onze stagiaires stellen zich voor 

• Nieuwbouw 

• Jenaplan: het kringgesprek 

• Thema sport en voeding 

• Korte mededelingen 

• Agenda komende twee weken 

Leerlingenraad wordt BuitensteBinnenhof! 

 



In de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad hebben de leden die in de raad zitten een nieuwe 

naam gekozen: BuitensteBinnen Hof. Zo heet onze leerlingenraad dus vanaf nu. De kinderen hadden 

met hun stamgroep en/of zelf namen bedacht en daarover hebben we gestemd. Zo staat het dus nu 

ook op onze site (met foto).  

Tijdens de eerste vergadering hebben de kinderen zichzelf verder voorgesteld en hebben we 

onderwerpen bepaald die de komende vergaderingen aan de orde gaan komen, zoals de 

buiteninrichting van de nieuwe school, het werken in stamgroepen, verkeersveiligheid rondom de 

school, een oplossing voor de vuile trap en schonere toiletten in de noodunit.  

De volgende bijeenkomst met BuitensteBinnenhof is op donderdag 12 januari. De leden krijgen 

vooraf een agenda, zodat ze de onderwerpen weer kunnen voor bespreken. 

Zet je licht aan! Controle op donderdag 12 december 

 

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. De verkeerswerkgroep van BuitensteBinnen is bezig om een schoolbreed 

activiteitenplan op te zetten met aandacht voor verkeersveiligheid in de lessen en campagnes in en 

om school. En de eerste campagne staat al snel op de rol. 

Zoals gezegd stimuleren we fietsen naar school. Maar dan moet dat wel veilig gebeuren met goed 

werkende verlichting. Want dan ben je voor de andere verkeersdeelnemers goed zichtbaar en heb je 

zelf ook goed zicht op de weg. Maar wat is dat dan goede verlichting? In het bijgevoegde filmpje 

wordt dat duidelijk uitgelegd.  

Op maandag 12 december doen 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 donderdag 8 december (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.  

https://youtu.be/kIyyc52MMtI?list=TLGGP_FYf9AslKEyNTExMjAyMg
https://youtu.be/kIyyc52MMtI?list=TLGGP_FYf9AslKEyNTExMjAyMg


Onze stagiaires stellen zich voor 

 

Hallo! Ik ben meester Max, de nieuwe gymmeester van basisschool BuitensteBinnen. Ik kom uit Den 

Haag waar ik nu op school zit, maar verhuis aankomend jaar nog naar Son en Breugel.  Momenteel 

zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding de ALO (Academie Lichamelijke  Opvoeding). Voor mijn 

afstudeerstage ga ik de gymlessen verzorgen op basisschool  BuitensteBinnen. Ik heb er superveel 

zin in en hoop de kinderen ook! Met sportieve groet, Meester Max. 

Mijn naam is Hester van Leerdam – van de Ven Ik ben 45 jaar en woon samen met mijn man en twee 

dochters in Sint-Oedenrode. Ik ben tweedejaars deeltijd student aan Hogeschool de Kempel in 

Helmond. Ik loop momenteel stage in de bovenbouw bij de groepen 6-7-8 C en D. Daarnaast 

ondersteun ik het  team met de begeleiding van de Oekraïense leerlingen op school. De eerste 

schooldag dit jaar was met de onthulling van de nieuwe naam natuurlijk een hele  bijzondere. Ik zou 

eigenlijk alleen maar even komen voor de onthulling en een eerste kennismaking  met mijn 

stagegroep, maar uiteindelijk ben ik de hele dag gebleven. Ik vond het erg mooi om deze  dag samen 

met alle leerlingen en leerkrachten van BuitensteBinnen mee te maken 



 

 

Nieuwbouw 

 

Zoals in vorige nieuwsbrief af gemeld, is de start van de bouw van ons nieuwe gebouw door de 

aannemer in voorbereiding nu. Zo snel als kan, wordt het terrein aan de Doormanlaan bouwrijp 



gemaakt. Intern zijn de eerste gesprekken geweest over de binneninrichting van de nieuwe school. 

Een afvaardiging van het team, reist volgende week woensdagmiddag af naar de showroom van de 

firma Schilte (de partner waarmee we gaan werken) om inspiratie op te doen en de eerste 

hoofdlijnen samen vast te stellen. Ook voor de buiteninrichting is een verkennend gesprek geweest 

en is het wachten op de offerte.   

Jenaplan: de kring  

 

Het gesprek is een van de vier pijlers van Jenaplanonderwijs. Gesprek kan op allerlei manieren, maar 

het kringgesprek in de groepen vormt daarin een belangrijk middel. Wellicht heeft uw kind daar al 

wel eens wat over verteld. In een kring stellen kinderen zichzelf aan elkaar open, is iedereen 

gelijkwaardig, is er aandacht voor de echte vraag van de kinderen.  In een kring presenteren 

kinderen zichzelf, krijgen ze een goed zelfbeeld, lossen ze problemen op, nemen ze besluiten. De 

kinderen en stamgroepleider maken samen afspraken over het goed laten verlopen van een kring. 

Bijvoorbeeld: de anderen laten uitspreken, goed luisteren en alleen relevante onderwerpen 

inbrengen. De stamgroepleider is de procesbegeleider van het gesprek en neemt de kinderen daarin 

serieus. Hij of zij nodigt de kinderen actief uit om iets in te brengen, bewaakt de afgesproken regels 

en vraagt door waar nodig. Er zijn verschillende kringen: bijvoorbeeld de dagopening, de tussentijdse 

kring om even kort te evalueren of keuzes te maken en da dagsluiting om samen even terug te kijken 

op de dag en afspraken te maken voor de volgende dag.  Maar ook een instructie kan in een kring 

plaatsvinden. Daarnaast is de vorm van de kring ook geen toevallige keuze. Door samen in een cirkel 

te gaan zitten, is iedereen goed zichtbaar en kunnen we elkaar allemaal aankijken als we in gesprek 

zijn met elkaar.  



Start nieuw thema: Voeding en sport 

 

Vorige week zijn we, natuurlijk naast aandacht voor Sinterklaas, begonnen met het nieuwe thema: 

voeding en sport. Met een WK voetbal in deze periode en veel eten , is dat een heel passend thema. 

Deze week zijn alle kinderen op school actief bezig geweest met het nieuwe thema: voeding en 

gezondheid. Maar ook de spieren, het gebit (middenbouw) staan centraal in allerlei activiteiten en 

lessen. In de bovenbouw zijn kinderen ook bezig met onbekende sporten en doping. In onderbouw 

staat natuurlijk vooral het Sinterklaasfeest centraal. Maar de link met eten (pepernoten, speculaas 

etc) is ook hier heel makkelijk te maken.  

Huiswerk 

 



Van sommige ouders krijgen wij de vraag hoe school om gaat met huiswerk. Het is een heel bewuste 

keuze om dat niet te doen. We zijn gestart met het werken aan de hand van een weekplan. Alles wat 

de kinderen op een dag moeten maken staat in dit plan, zowel taken naar aanleiding van een 

instructie als zelfstandige taken. De kinderen krijgen iedere week tijd om hun taken in te plannen 

met de nodige begeleiding vanuit de leerkrachten. Omdat de kinderen zelf hun taken plannen kan 

het voorkomen dat de kinderen allemaal bezig zijn met andere activiteiten. Door dit weekplan 

oefenen de kinderen vast om hun taken op tijd af te krijgen en leren ze hoe ze dit goed in moeten 

plannen. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor de middelbare school. In het dagelijkse schoolleven 

maken we hier veel tijd voor vrij. Omdat we dit al veel oefenen op school krijgen de kinderen geen 

huiswerk mee naar huis.  

Tijdens het weekplan zijn we ook bezig met routines. Tijdens deze activiteiten leren de kinderen het 

leren. Deze week gaan we bijvoorbeeld aan de slag met hoe je kunt leren voor een topografie 

opdracht. Het kan ook voorkomen dat de kinderen tijdens deze tijd Engelse woorden moeten leren 

of aan de slag gaan met automatiseren. 

Korte mededelingen 

 

 

1 - Ontwerp voor de nieuwe Bongerd 

Ouders in de school  

U bent van harte welkom om de school even binnen te komen in de ochtend. Wilt u de leerkracht 

wat langer spreken, maak dan even een afspraak voor na schooltijd.  

Sporthal De Bongerd 

Ook voor sporthal De Bongerd staat nieuwbouw op de rol. Begin 2023 gaat de sloop starten en de 

planning is dat de nieuwe sporthal inclusief  een nieuwe inrichting van de directe omgeving van de 

sporthal, in maart 2024 klaar is. De gemeente heeft ons laten weten dat we tot maart 2023 gebruik 

kunnen maken van De Bongerd. Daarna stappen we over op Bewegend Leren buiten voor de onder- 



en middenbouw. Met de bovenbouw gaan we vanaf dan op de fiets naar De Landing. Uiteraard 

informeren wij u tegen die tijd over hoe en wat.  

Van de MR 

Deze week is de MR voor de tweede keer bij elkaar geweest. Op de agenda stonden vooral het 

opstellen van het Medezeggenschapsreglement, het activiteitenplan en het huishoudelijk 

regelement. Zodra deze documenten klaar zijn, zijn ze te vinden op onze website bij het onderdeel 

Medezeggenschapsraad.   

Agenda komende weken 

 

 

• 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 

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

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

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



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