Binck News 4U

Nummer 3
27-09-2021
www.debinckhorst.nl
Agenda
27 september
30 september
3 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
11 t/m 15 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober
25 oktober

MR vergadering
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Eerste Heilige Communie
St Franciscus – Dierendag
OR Jaarvergadering en reguliere vergadering
Dag van de Leerkracht
Start Kinderboekenweek “Worden wat je wil”
Kindontwikkelgesprekken groep 1 t/m 8
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de start van het schoolkoor, het aankomende
schoolreisje, informeren wij u over twee zaken rondom Parro, brengen wij een
kinderboekenactie bij u onder de aandacht, leest u een bericht vanuit onze ouderraad en
hebben wij een aantal huishoudelijke mededelingen.
Welkom op school
Welkom op de Binckhorst – St. Jan Belle, Sake, Elena en Annemijn! Wij wensen jullie een
fijne tijd bij ons op school toe.
Schoolkoor is gestart
Dinsdag 7 september is het schoolkoor weer gestart. Onder leiding van juf Esther repeteert
het koor twee keer per week. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen deelnemen aan het
schoolkoor. Het eerste grote optreden van het schoolkoor zal plaatsvinden tijdens de
feesten in december.
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Groep 8 op kamp
In de week van 6 t/m 9 september zijn de groepen 8 op kamp geweest. De leerlingen en
begeleiders vertrokken maandagochtend 6 september per fiets naar Harderwijk. Na een
fietstocht van ruim 4 uur arriveerden zij bij de kamplocatie. De hele week was het prachtig
weer, waardoor de leerlingen heerlijk hebben kunnen zwemmen en kanoën in het meer
bij de kamplocatie. Het was een zeer geslaagd kamp met vele leuke activiteiten en spellen!
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Groep 1 t/m 8 gaat op schoolreis!
Donderdag 30 september gaan de groepen 1 t/m
8 op schoolreisje. De groepen 1/2 en groep 3
gaan naar Oud-Valkeveen en de groepen 4 t/m 8
gaan naar de Spelerij in Dieren.
Alle leerlingen verzamelen bij de leerkracht in het
eigen klaslokaal. Vanaf daar zullen de leerlingen
van de groepen 4 t/m 8 per klas richting het
marktplein lopen, alwaar de bussen klaar staan
om rond 08:45 uur richting Dieren te vertrekken.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 verzamelen ook in
het eigen klaslokaal om vanaf daar per auto naar OudValkeveen te vertrekken.
De leerlingen van de groepen 1/2 en groep 3 zijn om
14:30 uur uit.
De aankomsttijd van de groepen 3 t/m 8 zal rond 16:1516:30 uur zijn. Files en andere onverwachte situaties
kunnen uiteraard eventuele vertragingen opleveren en
zullen gecommuniceerd worden via Parro.

Privacy voorkeuren aangeven in Parro
In Parro kunt u de privacy voorkeuren instellen, om aan te geven voor welke doeleinden wij
foto’s van uw zoon/dochter mogen gebruiken. Nog niet alle ouders/verzorgers hebben
deze privacy voorkeuren ingevuld. Wij willen u vragen om hiernaar te kijken en de privacy
voorkeuren in te stellen.
Absenties doorgeven in Parro
Sinds kort kunt u zelf als ouder/verzorger uw kind ziekmelden via Parro. Hiervoor opent u
de app van Parro en klikt vervolgens op absenties en geeft de reden van afwezigheid aan.
De leerkrachten kunnen deze absenties inzien in hun eigen Parro.
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Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met
scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom
organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen
voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de school
bij Bruna mag uitzoeken! Wij hopen dat u als ouders hieraan mee wilt doen!
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je
schoolbieb'?
• Ouders kopen een kinderboek bij
een Bruna-winkel en leveren de
kassabon(nen) in op school.
• De school verzamelt alle
kassabonnen van aankopen gedaan
tijdens de actieperiode (van 6
september t/m 17 oktober 2021).
• De school mag t/m 15 december
2021 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij een
Bruna-winkel.
Gevonden voorwerpen
In de week van 11 oktober vinden de kindontwikkelgesprekken plaats op school.
Gedurende deze week zullen de gevonden voorwerpen in de hal van de school uitgestald
worden. Mocht u thuis nog een kledingstuk missen, kijkt u dan vooral even bij onze
gevonden voorwerpen.
Sparen voor Stichting Opkikker
Mocht u thuis lege batterijen, mobiele telefoons en/of lege
cartridges hebben, dan kunt u deze op school inleveren. Hiermee
sparen wij voor Stichting Opkikker. Afgelopen week is er een volle
doos opgehaald en inmiddels staat er weer een lege doos klaar om
gevuld te worden.
De inleverdoos staat in het halletje aan de zijkant van de school.
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Een bericht vanuit de Ouderraad (OR)
Iedereen is het schooljaar weer enthousiast begonnen en de eerste leerling activiteiten
dienen zich alweer aan! Eén ding staat vast: we maken er een mooi en gezellig jaar van
voor de leerlingen, leerkrachten en ouders!

De school maken we samen tot een veilig en fijne plek voor de leerlingen en als onderdeel
daarvan is de OR actief in het organiseren van allerlei activiteiten samen met de
leerkrachten. Dit doen we met behulp van de jaarlijkse ouderbijdrage. Op 30 september
gaan alle kinderen op schoolreis en richting het einde van het jaar staan veel leuke dingen
op het programma, waarvoor de OR samen met de leerkrachten al het nodige aan het
voorbereiden is.
Zo wordt binnenkort de zomerdecoratie in de hallen vervangen en wordt de school
alweer in herfstversiering getooid. Later dit jaar komt de school natuurlijk in de feestelijke
Sinterklaas- en kerstsfeer, uiteraard met hulp van vele ouders die via onze oproepjes graag
een handje helpen!
De ouderraad bestaat uit 12 leden en heeft geregeld plek voor nieuwe leden. Je kunt ons
altijd aanspreken met vragen of ideeën. De OR-leden per september 2021 zijn:
Marielle Louwrink, Marlies Mulder, Froukje Lyklema, Fleur Quispel, Marleen Calis, Eke
Verbeke, Roos van de Struis, Brenda Kroes, Lisette Fleuren, Fabienne Nefkens, Ingrid
Meijer, Willemijn Beekman.
We hopen jullie te zien op 4 oktober 2021 om 19.30 uur op onze jaarlijkse vergadering
voor alle ouders/verzorgers (uitnodiging volgt via de Parro), waarin we ons voorstellen,
budgetverantwoording voor afgelopen jaar afleggen en we de begroting van het nieuwe
schooljaar presenteren.
Mochten jullie vragen/ideeën hebben laat het ons gerust weten!
Graag tot 4 oktober en/of tot op het schoolplein!
OR Binckhorst-St. Jan

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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