
 
Vrijdag 12 juli 2019 

 

Agenda: 
 
Maandag 15 juli Esther Leloux jarig, gefeliciteerd! 

Maandag 5 augustus Esther Kuijs jarig, gefeliciteerd! 

Zaterdag 17 augustus  Sanne Zweers jarig, gefeliciteerd! 

Maandag 26 augustus  Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 

 

 

De jarigen van de afgelopen week en de jarigen in de zomervakantie:  
 

Zondag 7 juli: Noud Kuijs (6 jaar) 

Dinsdag 9 juli: Jill Hollenberg (5 jaar) 

   Bram Martens (9 jaar) 

   Bram Wiebes (9 jaar) 

Woensdag 10 juli:  Zoë Schumacher (8 jaar) 

Donderdag 11 juli: Janna Hendriks (6 jaar) 

   Pien Baltus (9 jaar) 

Vrijdag 12 juli: Bink Putter (8 jaar) 

   Fabiënne Woudstra  

(12 jaar) 

Zaterdag 13 juli: Zoë van Ess (5 jaar) 

   Sven schotvanger (8 jaar) 

Maandag 15 juli: Dex de Veen (7 jaar)  
Vrijdag 19 juli: Jasmine Boereé (6 jaar) 

Zaterdag 20 juli: Sam Half (12 jaar) 

Zondag 21 juli:  Tara Rudolphie (8 jaar) 

   Demi Scholten (9 jaar) 

Maandag 22 juli: Fenna Boogaard (5 jaar) 

Donderdag 25 juli: Kièro Mul (11 jaar) 

   Robin Baaren (12 jaar) 

   Dean Baaren (12 jaar) 

Vrijdag 26 juli: Gijs van der Vlugt (9 jaar) 

Zondag 28 juli:  Stein Woestenburg (12 jaar) 

Maandag 29 juli: Rawan Abdou (9 jaar) 

Dinsdag 30 juli: Sophia Bouwhuis (7 jaar) 

   Amalia Lobo Dos Santos  

(11 jaar) 

   Stijn Heere (11 jaar) 

Vrijdag 2 augustus: Dieuwertje de Vogel (7 jaar) 

Dinsdag 6 augustus: Tom Knaap (5 jaar) 

   Hidde Dooper (10 jaar) 

 

Donderdag 8 augustus:  Sem Schut (6 jaar) 

    Yanniek Schipper  

(8 jaar) 

Vrijdag 9 augustus:  Iris Kruk (7 jaar) 

Zondag 11 augustus: Joep Knaap (8 jaar) 

Maandag 12 augustus: Mats Berkhout  

(10 jaar) 

    Jan Rumphorst  

    (10 jaar) 

Zaterdag 17 augustus: Roos van Vlaanderen 

(8 jaar) 

Zondag 18 augustus: Thomas Houmes  

(7 jaar) 

    Romee Liefting  

    (8 jaar) 

Maandag 19 augustus:  Xavi Snijder (5 jaar) 

Dinsdag 20 augustus:  Jamie Baltus (5 jaar) 

Zaterdag 24 augustus:  Ids Admiraal (7 jaar) 

    Neomi Lee (8 jaar) 

Zondag 25 augustus:  Esmee Laan (7 jaar) 

Maandag 26 augustus: Micah Natrop (9jaar) 

    Tim Kossen (9 jaar) 

Woensdag 28 augustus: Timo Berkhout  

    (7 jaar) 

Donderdag 29 augustus: Dominique Wielink  

    (6 jaar) 

    Jasper de Bie (8 jaar) 

    Luc Kiburg (9 jaar) 

    Eef Reulen (10 jaar) 

Vrijdag 30 augustus:  Dries Bakkum  

    (8 jaar) 

Het team van de Binnenmeer feliciteert deze leerlingen (nog) van harte! 
 

 

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, 

Jaarboekouder, bieb-moeders, fotograferen, rijden en begeleiden bij excursies en bezoekjes, helpen bij de 

creatieve middagen, 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!  



 

Afscheid Hans en Rina 

 
Afgelopen dinsdag namen we afscheid van meester Hans en juf Rina. ’s Morgens werden alle leerlingen 

getrakteerd op een heerlijk ijsje. Vanaf 13.00 uur zaten wij met de hele school in de speelzaal. Daar 

begonnen wij met het zingen van een zelfgemaakt afscheidslied voor beiden. Daarna verzorgde iedere 

klas een stukje voor Hans of voor Rina. Dit waren liedjes, versjes, toneelstukjes en zelfs een heus spel 

‘Wie van de drie..?’ 

Tot slot kreeg Juf Rina een map aangeboden met hierin een mooie tekening, boodschap of knutsel van 

iedere leerling en een heerlijke taart in de vorm van chocolade billen, want daar stond juf Rina ècht om 

bekend! Meester Hans kreeg een kunstwerk om in zijn nieuwe kantoor op te hangen. Dit kunstwerk is 

gemaakt van allemaal ijslollystokjes. Ieder kind heeft één stokje mogen versieren en uiteindelijk leverde 

dit een prachtig kunstwerk op. Het was een mooi en gezellig afscheid met de hele school! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afscheid 
 
Aan het eind van dit schooljaar nemen wij ook afscheid van… Megan van der Helm, zij gaat verhuizen 

naar Heiloo. Ilias en Omnia  van Heeringen, zij verhuizen naar Egmond. Sam Half, hij gaat vervroegd 

uitstromen naar de Praktijkschool van het Kennemer College.  

Wij wensen Megan, Ilias, Omnia en Sam veel plezier èn succes op hun nieuwe school!  

 

We hebben nemen ook afscheid juf Jelka, zij gaat werken op een andere school. Heel veel succes!  

De eerste week na de vakantie is juf Martina nog aanwezig, maar ook zij zal daarna de Binnenmeer gaan 

verlaten. Van haar nemen wij aan het eind van de eerste schoolweek afscheid.  

  



De schooltuin is open in de vakantie!  
Zoals elk jaar gaat de schooltuin niet op vakantie en blijven wij (Hans Welbers en Tom Verveer) 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 

 

 
Ondertekening uitgangsnotitie 

 

Gistermiddag hebben wethouders Cees Beentjes, namens de 

gemeente Uitgeest, en Carla Smits, voorzitter van het 

College van Bestuur Tabijn, eindelijk hun handtekeningen 

gezet onder de uitgangspuntennotitie om te komen tot de 

ontwikkeling van twee kindcentra in Uitgeest. Eén in 'de 

Koog' en één in 'het oude dorp'. Hoe je het ook wendt of 

keert... Een mijlpaal! Na jaren gesteggel wordt er dan toch 

een grote stap gezet richting nieuw(ver)bouw van de 

scholen ten noorden van de spoorlijn. Het vervult me met 

trots dat dit nog net 'op het laatste moment', zo vlak voor 

de zomervakantie, bij mijn afscheid als meerschools 

directeur van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer, is 

gelukt! Go, go, go Uitgeest! 
Onder toeziend oog van Djin, Thala, Fay, Babs, 

Mees en Eef namens de Binnenmeer, werd er een  

handtekening gezet en de hand geschut! 
 

Je knippert met je ogen en…  
 
Terwijl de meesters en juffen vandaag nog de school ‘vakantieklaar’ 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 26 augustus fris en fruitig 

aan de start van hopelijk weer een fantastisch schooljaar!  

 

Geniet!  

 

 
 

 
 
 
 

 
Wist je dat… 
 

 …. kinderen die in de vakantie niet of nauwelijks lezen zomaar enkele leesniveaus omlaag gaan?  
 …. het van onschatbare waarde is als kinderen in de vakantie dagelijks 10 minuten lezen?   
 ….er tijdens de vakantie genoeg te lezen valt? Denk aan plaatselijke activiteiten die aangekondigd 
worden in de krant of op internet; informatie over en rondom een vakantiebestemming of uitje; 
informatiebordjes bij musea en pretparken; de routebeschrijving inclusief straatnamen of een nieuw 
recept dat getest mag worden.   



           

  

  

 

  


