AGENDA
12 december
13 december
21 december
22 december

Staking, school dicht
Beek wordt NIET in gebruik genomen!
Kerstviering (voor ouders vanaf half 3)
Kerstvakantie (vanaf 12.00 uur)

In verband met het slechte weer kan er voorlopig geen beton voor de Binnenstadbeek gestort
worden. Het is even afwachten wanneer er wel een geschikt moment is. De geplande opening voor
woensdag 13 december moet helaas worden uitgesteld. Zo snel er zicht is op beter weer en de beek
kan worden afgemaakt wordt er een nieuwe opening gepland.

Sinterklaas kreeg dit jaar een heel speciaal muzikaal welkom op de Binnenstad. De oma van Freek
heeft in 1995 het welkomslied gecomponeerd voor de landelijke intocht. Dit lied is door een aantal
ouders afgestoft en ingestudeerd door alle kinderen. Het werd afgelopen dinsdag 2x gezongen voor
Sinterklaas en de pieten onder begeleiding van onze ‘vaste’ ouderband.

Danielle neemt afscheid
Vanwege ontwikkelingen in mijn privésituatie heb ik de lastige keuze moeten maken om te stoppen
met werken. Dat betekent dat ik per januari 2018 niet meer werkzaam zal zijn op De Binnenstad. Ik
heb 17 jaar met plezier in het onderwijs gewerkt, waarvan de laatste 4 jaar op De Binnenstad. Het

voelt dan ook best wel raar om de school en het onderwijs los te laten. Deze keuze is nodig voor mijn
gezin.
Inmiddels is het ook duidelijk geworden hoe mijn dagen opgevuld gaan worden; Zowel Ilse als Harriët
hebben uitbreiding gekregen. Dat betekent dat Ilse 5 dagen voor ‘onze’ groep komt te staan en
Harriët 5 dagen voor haar groep. Een mooie invulling!
Vriendelijke groet,
Danielle van Haperen

Binnenstadse knuffels in Gambia
Lieve ouders en kinderen,
Namens alle kinderen van Gambia die wij blij hebben kunnen maken met de ingezamelde knuffels,
stiften, schriften, pennen, etc.: ENORM BEDANKT!
Juf Wilma

Hoe het gaat met Gertjan
Gertjan is op dit moment niet op school. Hij is in gesprek met het bestuur en voorlopig vrijgesteld van
werk.

Opening vernieuwde concertzaal Musis
Vrijdagmiddag 12 januari opent koningin Maxima de vernieuwde concertzaal van Musis.
De kinderen van onze tussenbouw (groep 5/6) nemen samen met het Gelders Orkest deel aan het
openingsconcert. Ter voorbereiding worden er een aantal workshops gegeven door de
kunstorganisatie Fort van Verbeelding. Vanwege de veiligheid geven we de voornaam, achternaam
kind en telefoonnummer van ouders door aan de organisatie.
De kinderen van onze middenbouw (3/4) en de bovenbouw (7/8) zijn bij het concert aanwezig.
Zaterdag 13 januari zullen de kinderen van de tussenbouw nogmaals optreden met het Gelders

Orkest. Deze voorstelling begint om 13.00 uur. Ouders en andere belangstellenden kunnen hiervoor
nu al kaartjes (€ 5,- per kaartje) online bij Musis kopen.

Let op: bestellen schoolfoto
Wanneer u uiterlijk a.s. zondag 10 december schoolfoto's besteld op https://nijsen.schoolfotos.nl ,
wordt uw bestelling donderdag 14 december op school aan uw kind meegegeven. Na 10 december
blijft het mogelijk om schoolfoto's te bestellen. Bestellingen na 10 december worden thuisbezorgd
en hiervoor worden verzendkosten gerekend.

