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BASISSCHOOL DE BINNENDIJK

De

zomervakantie

nadert,

komt en uitroept: “Dat lijkt

dus ook mijn afscheid van de

me echt vreselijk om te moe-

Binnendijk. Met veel plezier

ten doen!” Ik wil alle leer-

heb ik hier vijf jaar mogen

lingen en ouders bedanken

werken. De fijne samenwer-

voor het vertrouwen dat ik

king met het team, de mooie

gevoeld heb en de fijne sa-

gesprekken met ouders bij

menwerking.

de ingang en de gezellige
onderonsjes met de kinderen
en hun soms erg geestige
opmerkingen, ik ga dat wel
missen. Vaak werd ik burgemeester genoemd door de
jongste kinderen. Groep 2:
“Wat doet u eigenlijk allemaal”, vroeg F. Ik vertel het
één en ander. “Leuk”, zeg F.
Waarna J. onverwacht aan

3 Juli was de techniekdag en
een afscheid met een lied en
cadeaus. Dedie en ik hebben

enorm genoten en willen jullie allemaal bedanken hiervoor. Zo verwend en gewaardeerd voelen, dat is gewoon

fantastisch!

BE-

DANKT.
De afgelopen weken heb ik
meerdere malen overleg gehad met Ingrid Swart, mijn

Agenda:

opvolger. Dat was fijn. Ik

* dinsdag: gr.1 t/m 7 kijkt
musical

wens haar heel veel succes

* woensdag: afscheidsavond
groep 8
* donderdag: uitzwaaien
groep 8
* vrijdag om 12 uur start de
zomervakantie!

op de leuke school.
Een heel fijne vakantie gewenst met uw gezin!
Tot ziens, namens het team
Annemiek Langedijk

De OPSTEKER is voor…………..
Aan het einde van het schooljaar nemen we niet alleen afscheid van groep 8
leerlingen, maar ook jaarlijks van enkele gezinnen, omdat hun jongste naar het
voortgezet onderwijs gaat. Ook de MR ouders nemen afscheid, hun termijn zit
erop. Daarom even extra aandacht voor deze mensen. Graag bedanken wij:
*Arthur en Alette de Leeuw, voor hun werkzaamheden in het DB en als ‘huisfotograaf’.
*Jantine van Duuren, voor haar jarenlange deelname aan de activiteitencommissie.
*Martijn van Klaveren, voor zijn deelname aan de MR.
Geen afscheid van school, wel een bedankje...
*Lennard Hoogenraad, Yvonne Willig en Marjolein van der Heide voor hun inzet voor de MR;
dank voor het meedenken, kritisch zijn en samenwerken .
*Alle AC ouders, die samen met de leerkrachten de verschillende feesten tot een succes
maken.
*Simone, Sandra, Peggy en Peter, de tabloidclub, voor het maken van die onwijs mooie tabloid! Weer een groot succes!
*Klassenouders! Leesouders! Biebouders! Luizenouders! DB ouders! En de techniekouders
van de afgelopen techniekdag! En iedereen die incidenteel helpt! Heel erg bedankt allemaal!
We hebben jullie nodig.

Techniek….mede dankzij Denis en Diana!
Het afgelopen schooljaar hebben we geld

hebben de leerlingen ervan genoten! Het

en tijd geïnvesteerd in het opzetten van

komende schooljaar zetten we de techniek-

technieklessen. Rieneke Breedijk heeft de

lessen natuurlijk voort. Onze (nieuwe) on-

kasten gevuld en is gestart met de lessen

derwijsassistent Rachel zal dit met de groe-

in oktober. Omdat zij een andere baan

pen gaan ondernemen. Op twee momenten

kreeg hebben Diana en Denis de Vries dit

in de week, zodat iedere groep ongeveer

(vrijwillig) voortgezet de rest van het

om de week aan de beurt is.

schooljaar. Iedere vrijdagmiddag waren zij

Natuurlijk zullen we ook weer een beroep

hier om de beurt aanwezig om de leer-

doen op de ouders, omdat een extra stel

lingen van groep 3 t/m 8 te begeleiden bij

handen erbij, ook vanwege de bakwerk-

de technieklessen. Toen de leerlingen

zaamheden in de keuken, echt een vereiste

eenmaal ontdekten dat er ook bakproeven

is. We willen Diana en Denis enorm bedan-

waren, waren Diana of Denis wekelijks in

ken voor hun inzet. En we hopen dat we

de keuken te vinden. Wat geweldig dat zij

ook straks weer voldoende hulp kunnen vin-

dit op zich hebben genomen. Want wat

den voor de technieklessen.
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De tabloid....heeft u er al één?
Misschien heeft u de lancering
van de tabloid gemist op het
Binnendijkfeest? U kunt deze
nog kopen voor €3 bij
Annemiek of Ria.

Digiduif wordt Social Schools
Zoals eerder aangekondigd, wordt Digiduif Social Schools. Aanstaande maandag, 16 juli,
vindt deze overgang plaats. U wordt automatisch toegevoegd aan Social Schools. Het zal
ongetwijfeld voor u wennen zijn. En ook voor ons. Daarom hebben we gekozen voor deze
week als overgangsweek. Mocht het u niet lukken om ons of de leerkracht een bericht te
sturen via Social Schools de komende week, bel dan gewoon even naar school om het
bericht telefonisch door te geven. We gaan ervan uit dat het instrument zo snel mogelijk
naar behoeven werkt.
Voor de inlog:
De ouders kunnen met hun bestaande account inloggen op app.socialschools.eu
Ook kunnen ze de app 'Social Schools 3.0' downloaden.

Een nieuwe leesmethode
Aanvankelijk leesmethode groep 3
Hoera!! Op de studiedag van vorige week heeft de werkgroep lezen de keuze voor Lijn 3
aan het team voorgelegd en gemotiveerd. Een prachtige methode die goede mogelijkheden geeft tot differentiëren en het samenwerkend leren. Lijn 3 sluit goed aan bij de taalmethode Staal die wij in groep 4 t/m 8 gebruiken. Wij zijn hier erg blij mee. De methode is
inmiddels besteld. Bij deze aanvankelijk leesmethode hoort de schrijfmethode Klinkers.
Groep 3 gaat hiermee starten en in schooljaar 2019-2020 ook groep 4.
Dedie, Ester, Jasmine en Ria

Tutor Bouw lezen
Het eerste jaar Bouw tutor lezen is alweer voorbij.

Wij willen graag alle tutoren bedanken voor de leesbegeleiding.
Wat een mooie resultaten. Dank jullie wel.
Ria en Dedie
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Update plannen n.a.v. tevredenheidsonderzoek
In maart is er een tevredenheidsonderzoek

3)

Flexibele vakantiedagen. Dit is

onder ouders geweest. Tevens mocht u drie

helaas niet mogelijk voor onze

successen en drie verbeterpunten aangeven.

school. Onze onderwijsorganisatie is

Vandaaruit hebben we in overleg met de MR

daar niet op ingericht. In de praktijk

vier onderwerpen gekozen om verder uit te

betekent het namelijk dat er een

werken. Hieronder een tweede update en

groepje leerlingen (uit allerlei

afsluiting daarvan.

groepen) dan bv. in de voor-

1)

jaarsvakantie naar school gaat en

Hygiene in de school is matig. Het

een andere week vrij neemt.

dagelijks bestuur (DB) van de
oudervereniging heeft een schoonmaak-

2)

4)

Lunchtijd wordt door ouders als

middag georganiseerd met een voorne-

kort ervaren. Een kwartier lunchen

men deze twee keer per jaar te laten

is voor groep 1/2 inderdaad te kort. Zij

plaatsvinden. Daarnaast blijft het een

nemen daar ook altijd meer tijd voor.

punt van aandacht en gesprek tussen

Vanaf groep 3 wordt het niet als te

directie en het schoonmaakbedrijf.

kort ervaren, wat wil zeggen dat de

Informatie over de ontwikkeling van
de leerling is summier. Na de

vakantie zal het ouderportaal van
Parnassys open gaan. Daarin staan de
uitslagen van alle toetsen die de leerlingen maken. U kunt hier 24/7 inkijken.
We kunnen niet garanderen dat het 3

kinderen door rustig te eten aan een
kwartier genoeg hebben. Een half uur
samen lunchen kan inderdaad gezellig zijn, maar dan gaat het qua onderwijstijd van iets anders af. Daarin
moeten we keuzes maken. En die
keuze maken we nu niet.

September al open is, maar het zal
z.s.m. zijn.
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