
 
Vrijdag 7 september 2018 

 

Agenda: 
Maandag 10 september Kledingactie Leger des Heils ReShare 

Woensdag 12 september Groep 8 op BOOTKamp 

Donderdag 13 september Groep 8 op BOOTKamp / Actie om 9.00 uur: Schoolleiders slaan alarm! 

Vrijdag 14 september Groep 8 op BOOTKamp 

De komende week zijn er startgesprekken ingepland! 

Maandag 17 september Informatieavonden groep 1-2b, 3 en 4b 

Dinsdag 18 september Informatieavonden groep 1-2a, 4a, 5, 6-7 en 7 

Petra Kuijs hele dag afwezig i.v.m. bijeenkomst Personeelsraad 

Woensdag 19 september Informatieavonden groep 1-2c, 6 en 8 

Donderdag 20 september Petra Bijman afwezig i.v.m. bijeenkomst Leescoördinatoren LeesLokaal,  

Ab Vogel in groep 4b 

Tamara Blind en Nienke Pals afwezig i.v.m. Kinder-EHBO cursus,  

Alida van de Berg in groep 1-2b, Marlies Pastijn in groep 1-2c 

 

De jarigen van de komende twee weken: 
Zaterdag 8 september:       Maxime Christophe (6 jaar) 

Dinsdag 11 september:       Alies den Haan (8 jaar) 

                                         Melissa Hartog (10 jaar)      

Woensdag 12 september:  Zaliwe Mhango-Dekker (10 jaar)  

Donderdag 13 september:   Damien van der Helm (11 jaar)  

Vrijdag 14 september:   Aliyah Velder (7 jaar) 

Woensdag 19 september:   Julia van Ammers (7 jaar) 

                                        Sam van der Eng (6 jaar)      

Donderdag 20 september:   Ruby Groot (5 jaar) 

Vrijdag 21 september:   Thijn Barrientos de Reus (6 jaar) 

                                    Selena Fatels (10 jaar) 
 

 

 

Welkom! 
Afgelopen maandag zijn de volgende leerlingen bij ons gestart:  

Groep 1-2a:  Noah Veen, Ole Vredenburg en Roos Waalewijn 

Groep 1-2b:  Fenna Boogaard, Duncan Deijkers, Huub Vredenburg, Stijn Been,  

                  Zoë van Ess en Brett van Riet 

Groep 1-2c:  Jill Hollenberg en Teun Sprengers 

Groep 5:  Ella Mae Pervan en Tom Vredenburg 

Groep 8:  Noa Lucia Pervan 

Wij wensen hen veel plezier èn succes op de Binnenmeer!  

Het team 

 

Een goede start! 
Na een heerlijke zomervakantie zijn we de eerste schoolweek met wat minder weer gestart. Het was 

maandagmorgen toch een mooi gezicht al die wel vaak prachtige bruingebrande koppies met 

verwachtingsvolle ogen weer te zien. De meeste leerlingen hadden er overduidelijk zin in!  

Natuurlijk waren er ook die met frisse tegenzin de gang naar school maakten.  

Het is ook altijd weer even wennen: een andere groep en een nieuwe juf of meester, nieuwe vakken, 

tablets, maar in de loop van de week voelde iedereen zich weer snel veilig en thuis. 

We wensen alle leerlingen en ouders een geweldig schooljaar toe. We gaan er met z’n allen iets moois van 

maken! 

Het team 



Nieuw uiterlijk ‘Snippers’ 
Tijden veranderen. Daar waar onze nieuwsbrief ‘vroeger’ een onmisbare schakel was in onze 

communicatie met het thuisfront van onze leerlingen, is dat met de invoering van Social Schools flink 

veranderd. Via Social Schools worden jullie uitgebreid op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in 

de groep(en) van jullie kind(eren). Via de algemene pagina van de Binnenmeer op Social Schools bereikt 

jullie de meeste algemene, actuele en schoolbrede informatie. 

In deze nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ wordt tweewekelijks vooral nog de meer algemene, wat meer ‘zakelijke’ 

informatie, met jullie gedeeld! De eerste weken zal de nieuwsbrief nog wat voller zijn en dubbelt het 

Social Schools nog, maar dit is vooral omdat nog niet alle ‘nieuwe’ ouders een Social Schools-account 

hebben. Deze ‘dubbeling’ zal steeds minder worden.  

Voor feedback, tops & tips, over een en ander staan we natuurlijk altijd open!  

Hans Groot 
 

 

Oproep! 
Wij hebben 3 enthousiaste ‘lunchassistentes’, Tineke, Lysan en Marianne, op school die de leerkrachten 

van de kleutergroepen ondersteunen bij de lunch en daarna tijdens het buiten spelen. Lysanne zit op dit 

moment thuis met een gebroken dijbeen. Gelukkig kan Marianne ons een dag extra helpen en lossen wij 

het verder op met inzet van onze onderwijsassistenten.  
Het kan weleens voorkomen dat onze lunchassistentes verhinderd zijn. Het zou fijn zijn als we dan een 

“invaller” kunnen bellen. Wie wil zich opgeven als “invaller / “oproepkracht” voor de maandag, dinsdag of 

donderdag? Het is van 12.00 uur tot 13.00 uur.  

Is er belangstelling? Dan horen wij dit graag! Er mag ook per e-mail p.m.kuijs@tabijn.nl worden 

gereageerd. Wilt u eerst meer informatie kom dan gerust even langs. 

Alvast bedankt! 

Petra Kuijs 

 

 

Op weg naar de fusie 

Er wordt in Uitgeest toegewerkt naar de realisatie van een Kind Centrum en nieuwbouw met daaraan 

gekoppeld een fusietraject voor drie scholen, Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer. 

Deze ontwikkeling naar een nieuw Kind Centrum is in volle gang. Dit schooljaar wordt vooral hard gewerkt 

aan de fusie van de drie scholen per 1 augustus 2019.  
De directiestructuur op de drie scholen is per 1 augustus 2018 aangepast. Zowel de Vrijburg, Molenhoek 

en Binnenmeer vallen onder mijn eindverantwoordelijkheid. Op de drie scholen, bij ons is dat Petra Kuijs, 

zijn er locatieleiders, die verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de locatie zijn.  Zelf ben ik in principe 

op de woensdag op de locatie Vrijburg en op donderdag op de locatie Molenhoek. Petra Kuijs zal, als 

locatieleider, op dinsdag, donderdag, vrijdag en om de week op woensdag aanwezig zijn. Dit geeft 

duidelijkheid over de aansturing en verantwoordelijkheden hetgeen een natuurlijke ontwikkeling is 

richting de daadwerkelijke fusie. 

Aangestuurd en gemonitord door een stuurgroep, bestaande uit directieleden van de drie scholen, de 

sectormanager financiën en het College van Bestuur van Tabijn, zijn dit schooljaar project- en 

werkgroepen op verschillende niveaus en met verschillende doelen aan het toewerken naar de fusie. 

Buiten het feit dat er afgelopen schooljaar al een intensieve afstemming tussen de drie scholen is wat 

betreft thema’s, activiteiten en schoolprojecten, zijn alle studiedagen gezamenlijk. Op deze studiedagen 

wordt intensief samengewerkt richting één ‘nieuw’ fusieschool-concept. De neuzen staan dezelfde kant 

op!  

Alle teamleden van de drie scholen hebben zitting in werkgroepen, die op een bepaald vakgebied de 

huidige stand van zaken op de scholen met elkaar verkennen en samen proberen te komen tot 

gezamenlijk beleid. De werkgroepen formuleren beleidsvoorstellen met het doel te komen tot gedragen 

gezamenlijk concept. De Kick-off voor deze werkgroepen is op de eerste studiedag op vrijdag 28 

september! 

Ook de Medezeggenschapsraden worden intensief betrokken bij het fusietraject. In de boven schoolse 

projectgroep ‘Personeel en Organisatie’ verkennen ouders samen met leerkrachten van de drie scholen de 

gevolgen van de fusie voor de leerlingen, leerkrachten en ouders voor wat betreft o.a. de formatie, het 

functiehuis, de overleg- en besluitvormingsstructuur en de leerling zorg. Het resultaat van deze 

verkenningen wordt gepresenteerd in een fusie-effect-rapportage, die ter instemming wordt voorgelegd 

aan de Medezeggenschapsraden.  

Verder zal er begin dit schooljaar een Klankbordgroep van ouders worden geformeerd waarmee op alle 

aspecten van het fusie-traject van gedachten zal worden gewisseld. De inbreng en feedback van ouders 

wordt op prijs gesteld! 
Hans Groot 
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Krantenactie is een groot succes! 
Al twee schooljaren staan er permanent 3 papiercontainers op het schoolplein, waar jullie oud papier in 

kwijt kunnen. Dit is afgelopen schooljaar massaal gedaan en daar zijn wij heel blij mee, want iedere kilo 

oud papier levert de school/ de leerlingen zo’n 5 cent op…en dat kan aardig oplopen!  

Nu zullen jullie denken: ik kan dit ook in de containers in het dorp gooien, maar wat u misschien nog niet 

weet is dat wij van de opbrengst van het oud papier vele leuke en nuttige dingen voor de leerlingen 

kunnen kopen, zoals nieuw buitenspeelgoed en spelletjes ! 

In deze containers mag iedereen oud papier gooien, dus niet alleen de ouders van leerlingen van school, 

maar ook opa’s, oma’s, buren enz.  

Dus zeg het voort en… breng je oud papier voortaan naar de Binnenmeerpoort! 

Petra Kuijs 

 

 

Kledingactie 

Aanstaande maandag 10 september a.s. houden wij weer een kledinginzameling. Doe mee en breng 

a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de container bij de ingang van ons schoolplein.  

 

Jullie kunnen de oude kleding brengen tot 9.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van 

de Binnenmeer. Er is afgelopen jaar bijvoorbeeld een behoorlijk bedrag geschonken voor de financiering 

van de nestschommel. 

 

Wat wordt er WEL ingezameld? 

* alle draagbare boven- en onderkleding 

* draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 

* huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, dekbedovertrekken, lakens, 

kussenslopen) 

* zachte knuffelbeesten 

 

Wat wordt er NIET ingezameld? 

* vloerbedekking, tapijten, snijafval (kleine lappen stof)  

* werkkleding en vervuilde kleding 

* hard speelgoed 

 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 

Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste 

bescherming tegen 

het vuil en nat worden van de kleding. 

 

Alvast bedankt! 

Petra Kuijs 
 
  

Vrijdag is ‘Gruitendag’ 
Elke vrijdag is ‘Gruitendag’, de dag waarop de leerlingen/ leerkrachten alleen fruit en/of groenten als 

tussendoortje (+drinken natuurlijk) mogen meenemen. Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn of 

kiwi zijn, een schaaltje aardbeien of druiven. Een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, wortel 

of paprika is ook goed. Zorgt u er wel voor dat u het fruit handzaam of in stukjes meegeeft. De juf of 

meester heeft niet de tijd om het fruit voor uw kind te schillen. 

Wij dagen u uit om ook op de andere dagen uw kind(eren) een gezond tussendoortje mee te geven.! 

Het team 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

De Vreedzame School 
Het eerste blok van De Vreedzame School gaat over onze groep en heet “We horen bij elkaar”. 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 

geldende schoolregels maken leerkracht en leerlingen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en 

over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is 

het nodig dat elke leerling het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Leerlingen hebben iets met elkaar als 

ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over 

iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij 

van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De leerlingen leren dat 

iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening 

van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de leerlingen de eerste twee weken iedere 

dag een Vreedzame School-les. Bij de andere blokken hebben de leerlingen iedere week één les. 

Regel die deze periode in de school aandacht krijgt: Wij zijn rustig in de gang 

 

Martina Boomker 

 

 

 
Wist je dat…  

 ….het belangrijk is een leesritme te creëren nu de scholen weer zijn begonnen? Dagelijks op 

hetzelfde moment even (voor)lezen. Dat kan na de lunch, direct uit school, wanneer een ouder 

staat te koken, na het avondeten of bijvoorbeeld vlak voor het slapen. 

 …. de leesprestaties van kinderen enorm vooruitgaan als zij iedere dag 15 minuten lezen? De 

woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! 

 ….je leesplezier bevordert door kinderen vooral zelf een boek te laten kiezen? Bijna niemand leest 

met plezier een saai boek. Wat saai of juist spannend is, bepaalt iedereen zelf. 

 

 

Weerbaarheidstraining voor kinderen in Uitgeest 
In opdracht van de Gemeente Uitgeest organiseert de buurtsportcoach in Uitgeest een 7-weekse 

Weerbaarheidstraining voor kinderen van 8-12 jaar. Op dinsdag 25 september start de lessenreeks in 

Sporthal de Zien van 15.45-17.00 uur.  

Tijdens de Weerbaarheidstraining worden jongens en meiden weerbaarder en zelfbewuster gemaakt 

en leren ze zich assertief op te stellen in onveilige situaties. Tevens leren ze om te gaan met groepsdruk 

van vrienden.  

De professionele trainer werkt volgens de bekende Rots & Water methodiek. De training heeft een 

preventief en signalerend karakter en richt zich op grensoverschrijdend gedrag richting het individu zelf, 

maar ook naar anderen. Het doel is het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid.  

De lessen vinden wekelijks plaats van 15.45-17.00 uur, in Sporthal de Zien aan de Zienlaan 4 in Uitgeest. 

Kosten voor 7 weken bedragen 75 euro per deelnemer. De lessenreeks bestaat uit 7 weken 1x per week 

een training.  

 

Meer informatie of aanmelden via Chantal Thomas, email c.thomas@alkmaarsport.nl of tel. 06-43041145.  
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Het is weer voorbij die mooie zomer……… 
Nu de zomer voorbij is en de herfst voor de deur staat denkt IJsclub Uitgeest al weer aan de komende 

wintermaanden. Zal het net als vorig jaar weer hard genoeg vriezen, zodat wij kunnen schaatsen op 

natuurijs? Natuurijs of niet, bij IJsclub Uitgeest gaat een schaatswinter eigenlijk altijd door en is 

schaatspret gegarandeerd. Als er geen natuurlijs is, reizen wij met touringcar af naar de kunstijsbaan in 

Alkmaar. 

  

Hebben jullie zin om te schaatsen deze winter? IJsclub Uitgeest organiseert al jaren het Jeugdschaatsen 

voor de kinderen uit Uitgeest in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Kinderen leren op een leuke en 

speelse manier schaatsen, waardoor zij na één of meerdere seizoenen goed kunnen glijden en afzetten. 

IJsclub Uitgeest werkt met een groep enthousiaste vrijwilligers waarbij plezier voorop staat. Mochten wij 

deze winter weer verwend worden met natuurijs dan hebben de kinderen een goede basis om op het ijs 

vooruit te komen. 

 

Als u uw kinderen wilt leren schaatsen schrijf u dan nu in bij IJsclub Uitgeest. Het is voor alle kinderen in 

de leeftijd van 7– 12 jaar. De lessen starten op zaterdagochtend 29 december 2018. De kosten bedragen 

€ 95 voor 12 lessen. Voor het vervoer naar Alkmaar wordt zoals alle andere jaren gezorgd: Wij 

vertrekken met de kinderen en jeugdleiders met een touringcar richting Alkmaar: pret gegarandeerd! 

Vertrektijd vanuit Uitgeest is 9:00 uur en rond 11:15 zijn de kinderen weer terug in Uitgeest. Ouders 

gebruiken deze tijd soms om even de boodschappen te doen, maar zij zijn ook van harte welkom om in 

Alkmaar te komen kijken. 

 

Voor meer informatie en opgeven kunt u terecht op onze website www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen 

Hier vindt u ook een inschrijfformulier. 

 

Voor inschrijvingen of vragen kunt u ook terecht bij Vincent Rozemeijer 

jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl. Opgeven kan tot en met 20 november 2018. 

 

We hopen jullie in december op het ijs te mogen begroeten. 

Vincent Rozemeijer 
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