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Agenda
1 september
6 t/m 9 september
10 september
20 september

Bijeenkomst klassenouders, 11:30 uur op de 2.0
Groep 8 op kamp
Groep 8 vrij
Leerlingenraad 1 om 08:30 uur

In deze nieuwsbrief informeren wij u over diverse personeelszaken, de start van het
schoolkoor, de komst van een modderkeuken voor de kleuters en doen wij een oproep
voor oversteekouders en biebouders.
Welkom op school
Welkom op de Binckhorst – St. Jan Julien, Hadewych, Thomas, Aiden, Mila en Nika! Wij
wensen jullie een fijne tijd bij ons op school toe.

Vorige week maandag is de school weer begonnen. Wat fijn om alle leerlingen weer in
goede gezondheid op school te kunnen ontvangen. Na de gezamenlijke opening op het
schoolplein, konden de leerlingen dan eindelijk met hun nieuwe leerkracht naar hun nieuwe
klaslokaal. In de klassen zijn verschillende kennismakingsspelletjes gespeeld en is er af en
toe
al
gewerkt in de
nieuwe
boeken. De
sfeer in de
groepen was
goed en het
was duidelijk
te
merken
dat iedereen
weer zin had
om
te
beginnen.
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Juf Aninka
Vlak voor het einde van de zomervakantie heeft juf Aninka te horen gekregen dat zij
borstkanker heeft. Een grote schok voor haar, haar familie en voor ons. De afgelopen week
zijn er verdere onderzoeken geweest, gelukkig zijn er geen uitzaaiingen gevonden.
Juf Aninka heeft aangegeven dat zij graag wil blijven werken tot aan het moment dat haar
behandeling zal starten. Dit zal ongeveer eind september zijn. Wij respecteren dit en zijn blij
met haar beslissing. Juf Aninka vindt het fijn als u met haar meeleeft maar stelt het op prijs
als u dit niet voor of tijdens de schooldag doet.

Wij wensen juf Aninka, haar vriend en familie veel kracht en sterkte toe de komende periode.
Milou is geboren!
Op dinsdag 24 augustus zijn juf Miranda en haar
vriend Daan de trotse ouders geworden van een
dochter, Milou de Waard.
Het kersverse gezin maakt het goed en zij genieten
volop van elkaar. Wij wensen Miranda, Daan en
Milou heel veel liefde, geluk en gezondheid toe.
Groep 5A
Bij de opening van het schooljaar hebben wij meester Jaap aan u gepresenteerd als zijnde
de nieuwe meester van groep 5A. Helaas was dit van korte duur en hebben wij in goed
overleg besloten om de samenwerking te beëindigen.
Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 5A. Mocht u nog tips hiervoor
hebben, dan horen wij dat heel graag. Tot die tijd zullen Manda van der Sar (Intern
begeleider en leerkracht groep 7) en Emma Strootman (adjunct-directeur en leerkracht van
groep 8) het onderwijs aan groep 5A verzorgen.
Van de administratie
Het nieuwe schooljaar is weer van start. Misschien heeft u in het afgelopen jaar een nieuw
telefoonnummer gekregen, een nieuwe huisarts of is er ander noodnummer. We willen u
vragen om te controleren of uw gegevens correct in onze administratie staan. U kunt dit
doen via het ouderportaal van Parnassys. Via dit ouderportaal kunt u ook de adressen en
telefoonnummers van de medeleerlingen van uw kind vinden. U komt in het ouderportaal
via https://parnassys.ouderportaal.nl
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Indien u inlognaam of het wachtwoord niet meer weet kunt u een mailtje sturen naar
t.hogenbirk@atscholen.nl. Vermeld duidelijk uw naam (meisjesnaam) en de naam en groep
van uw kind. Wij sturen u dan een nieuwe activatielink.
Schoolkoor gaat van start!
Het Binckhorst Sint –Jan koor gaat op dinsdag 7
september weer van start!
Op dinsdag en donderdagochtend wordt de dag in
het muzieklokaal zingend gestart.

Dinsdag
8.00 - 8.30
Donderdag 8.00 - 8.25

Groepen 4 - 6
Groepen 4 - 8

Mocht uw zoon/dochter zich willen opgeven voor het schoolkoor, dan willen wij u vragen
om hem/haar voor 6 september op te geven bij juf Esther. Hiervoor kunt u een e-mail sturen
met de naam van uw zoon/dochter en de groep waar hij/zij in zit. U kunt Esther bereiken
via het volgende e-mailadres; e.nuijten@atscholen.nl
De eerste twee weken zijn proefweken, daarna beslis je of je definitief meezingt met het
koor.
Oversteekouders gezocht
Naar aanleiding van onze vorige BinckNews4U hebben wij twee aanmeldingen gehad voor
de oversteek, waarvoor onze dank!
De volgende plekken in het schema staan nog open om ingevuld te worden.
-

Maandagochtend om 08:15 uur
Maandagmiddag om 14:20 uur
Donderdagmiddag om 14:20 uur
Vrijdagochtend om 08:15 uur
Vrijdagmiddag om 12:20 uur
Vrijdagmiddag om 14:20 uur

Mocht u in de gelegenheid zijn om een van de plekken in te vullen en/of de oversteek te
willen coördineren, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Emma Strootman,
e.strootman@atscholen.nl
Er is een mogelijkheid om uw zoon/dochter op het schoolplein te laten spelen. Leerlingen
uit de kleuterklas mogen alvast naar de klas gebracht worden, zodat u hierna uw handen
vrij heeft voor de oversteek.
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Modderkeuken voor de kleuters
De kleuters hebben iets nieuws waar zij mee buiten kunnen spelen; een heuse
modderkeuken! Sander Wever, vader van Valentijn en Phebe, en Roel Willems, vader van
Lily-Hélène en Casper, hebben samen een prachtige modderkeuken gemaakt. De kleuters
kunnen gaan genieten! Heel veel dank hiervoor!

Rectificatie e-mailadressen collega’s
In de vorige Bincknews4U is een foutje geslopen in de e-mailadressen van juf Sandra en
juf Chantal. Hierbij de juiste e-mailadressen:
Sandra
s.drost@atscholen.nl
Chantal
c.bentvelsen@debinckhorst.nl
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Gezocht: Enthousiaste bieb-ouder voor de schoolbibliotheek!

Mocht u niet willen dat er een foto van uzelf of uw kind op de website verschijnt of dat uw
contactgegevens aan de klas worden verspreid. Wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan
info@debinckhorst.nl.
Zijn uw adres- en of emailgegevens gewijzigd? Gelieve dit door te geven aan
info@debinckhorst.nl
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