
 
Vrijdag 3 juli 2020 

 

Agenda: 
 

    

Vrijdag 3 juli Studiedag, alle kinderen vrij 

Juf Petra jarig! 

 

Dinsdag 7 juli Juf Tamara jarig! 

Woensdag 15 juli Juf Esther Leloux jarig! 

Woensdag 5 augustus juf Esther Kuijs jarig! 

Maandag 17 augustus 1e schooldag 

Juf Sanne jarig! 

   

         
            

       

 

          

 

 

   

 
  

 

Bedankje 
Zonder jullie kunnen wij niet! Zonder het 

enthousiasme en de inzet van vele ouders 

zijn wij nergens! Wij willen alle ouders 

bedanken voor hun hulp in welke vorm 

dan ook. Als klassenouder, lid van de OR 
of MR, bieb-moeders, rijden en 

begeleiden bij excursies en bezoekjes, 

hand en spandiensten bij festiviteiten, 

projecten en evenementen, helpen in de 
schooltuintjes en “luizenpluizen”, teveel 

om op te noemen.  

 

Bedankt, namens het hele team van de 
Binnenmeer! 

 

De jarigen van aankomende weken: 
 

Noé Janssen, Noud Kuijs, Liz Rozemeijer, Jill Hollenberg, Bram Martens, Bram Wiebes,  
Nayeli Kruisland, Zoë Schumacher, Janna Hendriks, Pien Baltus, Bink Putter, Fabienne Woudstra, 

Zoë van Ess, Sven Schotvanger, Amy van der Steen, Dex de Veen, Jasmine Boereé,  

Tara Rudolphie, Demi Scholten, Fenna Boogaard, Noah Dominicus, Eline Deijkers, Kièro Mul,  

Robin Baaren, Gijs van der Vlugt, Rawan Abdou, Amalia Lobo Dos Santos, Stijn Heere, Caz de Veen, 

Dieuwertje Vogel, Noah Veen, Guus van Diemen, Tom Knaap, Sem Schut, Yanniek Schipper,  
Iris Kruk, Joep Knaap, Mats Berkhout, Roos Waalewijn, Roos van Vlaanderen, Thomas Houmes, 

Romee Liefting, Xavi Snijder, Jamie Baltus 

De schooltuin is open in de 

vakantie!  
Zoals elk jaar gaat de schooltuin niet op 

vakantie en blijven wij (Hans, Herman, 

Petra en Tom) gewoon aan het werk in 

de schooltuin. Maar we kunnen best wat 

hulp gebruiken! Iedereen is welkom op 
de schooltuin. Kinderen van groep 1 t/m 

groep 8. Kinderen van groep 1 t/m 5 

onder begeleiding van een 

ouder/verzorger. Kinderen van groep 6, 
7 en 8 mogen alleen komen. Zij weten 

natuurlijk alles van de schooltuin. De 

Tuin gaat open op  

elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
 

Kom langs, wied, pluk, ruik, proef, 

verbaas, verwonder, beleef en 

bewonder onze schitterende schooltuin. 

Uniek in Uitgeest en van horen zeggen 
de mooiste in de omgeving. Tot op de 

Schooltuin!  

 

Tom Verveer 

 

 

 

 

 



Terwijl de meesters en juffen vandaag nog de school 

‘vakantie klaar’ maken en de laatste Snippers in elkaar 

wordt gezet, beseffen wij ons dat ook dit jaar wederom 
weer is omgevlogen. Je knippert met je ogen… En het 

jaar is voorbij! We kunnen terugkijken op weer een 

fantastisch schooljaar, waarin hard is gewerkt, veel is 

bereikt en ook nog tijd was voor heel veel leuks!  
 

Namens het team wensen wij iedereen een  heerlijke 

zomervakantie toe. Geniet van jullie vakantie, het 

(hopelijk) mooie weer en vooral van elkaar. Dan zien 
wij elkaar op maandag 17 augustus fris en fruitig aan 

de start van hopelijk weer een fantastisch schooljaar! 

Geniet! 

 

Het team van de Binnenmeer wenst iedereen een… 

 

Musical groep 8 

 
Woensdagavond 1 juli hebben wij genoten van 

het optreden van groep 8. De musical was 

opgenomen en is “coronaproof” bekeken. De 

kinderen van groep 8 werden verwelkomd door 
de leerkrachten van de Binnenmeer. Zij liepen 

over de rode loper naar hun plaats, waar zij 

met 2 familieleden mochten gaan zitten,  op 

het weiland bij de Terp.  

 
Ondertussen werd de link gedeeld en konden 

andere familieleden thuis de musical bekijken. 

Het was een spectaculaire show en het was 

een speciale avond voor de kinderen uit groep 
8. Het was een mooie afsluiting van hun 

basisschooltijd op de Binnenmeer. 

 

Eerst genieten van de zomervakantie en 
daarna heel veel succes en plezier op het 

Voortgezet Onderwijs.  

                                           

 
 
                                                                                
                                                                                                 

                                                                      
         

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Afscheid  

 
Aan het eind van dit schooljaar nemen wij ook afscheid van… Emma en Joël Scholten, zij 
zijn verhuisd naar Heemskerk en gaan na de zomervakantie daar naar school. Aeden en 

Kean Maan, zij verhuizen naar Berkhout, Daan Weijsters gaat na de zomervakantie naar de 

Boekanier en Gijs van der Vlught gaat verhuizen naar Enkhuizen.  

Wij wensen Emma, Joël, Aeden, Kean, Daan en Gijs veel plezier èn succes op hun 
nieuwe school! 

 

 

Fijne, zonnige welverdiende vakantie 
 

 



Wist je dat… 

• … je een geheel nieuwe wereld kunt ontdekken door het lezen van een 

boek? Is vakantie (dit jaar) niet mogelijk? Haal een andere wereld in huis 

met een boek. 

• … deze pandemie er ook voor kan zorgen dat we massaal onze kennis 

vergroten en eventuele leesachterstand in kunnen halen door te lezen? 

• … kinderen die iedere dag 15 minuten lezen, gemiddeld 1.146.000 woorden 

per jaar lezen? Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct! 

 

E-books voor het hele gezin met de Vakantie Bieb     

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens  

de zomerperiode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn  

er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken  

voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  

De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 

Bibliotheek. 

 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play.  

 

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op 

www.vakantiebieb.nl.  

 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

 

                

                                                                         

     

 

 

 

 

 
 

       
                                                                                                    

                                                                             

  

                                                             

        

             

                 

 

                                                                          

                                        

 

 

 

 

 

Traktatie 

 
Donderdagmorgen kwam de ijscokar 
het plein op rijden. Elke klas mocht 

langs de kar en kreeg een ijsbon 

uitgedeeld. In de vakantie kunnen alle 

kinderen een heerlijk ijsje gaan halen. 
 

Wij willen de ouderraad ontzettend 

bedanken voor deze heerlijke traktatie.  

 

Tabijnboek 
 

Gisteren hebben alle kinderen van de Binnenmeer 

het Tabijnboek over Corona mee naar huis 
gekregen. Een aantal kinderen van onze school 

heeft ook kopij ingeleverd en van een aantal staat 

de ervaring, het verhaal of de tekening in het boek. 
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Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken 

in de Vakantie Bieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen 
ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor 

een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 

 

 

De Bibliotheek op school 
De Bibliotheek op school steunt de Vakantie Bieb. Werk je met deze aanpak? Dan 

kun je ook bij je leesconsulent terecht voor meer informatie. 
Met vriendelijke groet, 

  

Het Vakantie Bieb-team 
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