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Agenda   20, 27 jan, 3, 10 februari 
13 februari 
15 februari 
16 februari (was 14 
februari) 
Week van 20  februari 

Schoolschaak toernooi 
Prijsuitreiking schaken 
Eilandelijk schaaktoernooi 
Studiemiddag 
 
Rapportgesprekken groep 1-2 
 

 

    
 

Nieuws 
update 
 
 

  Tekeningen: Vorige week heeft uw kind een verzoek gekregen om mee te 
doen aan het maken van een menstekening op 1 februari. Hiervoor met 
wel het toestemmingsformulier worden ingevuld. Als u het vergeten bent, 
is dit nog een reminder. 

 Inspectiebezoek: Op maandag 13 en dinsdag 14 februari zal de 
onderwijsinspectie ons een bezoek brengen. De inspectie komt gemiddeld 
om de vier jaar.  Maandagmorgen 13 februari is Vitruvio aan de beurt, op 
dinsdag 14 februari komt ze voor de overige groepen. 
 

   
 

Flessen 
actie Kika 
Vitruvio 
3/4/5 
 

 De Vitruviogroepen zijn, zoals u misschien gehoord hebt, bezig met een aantal 
sponsoracties om Ronald van Slooten te sponsoren voor zijn deelname aan een 
marathon in Tokyo, waarvan de opbrengst naar Kika gaat.  
De leerlingen van Vitruvio 3/4/5 zijn hiervoor een lege flessenactie gestart. Er zijn 
al aardig wat lege flessen verzameld, maar er kan nog meer bij! Mocht u ons 
willen helpen, dan kunt u de lege fles(sen) aan uw kind meegeven. De 
Vitruvioleerlingen halen ze uit de klassen op en leveren ze in bij de winkels om 
een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te krijgen.  
 
Alvast bedankt! De kinderen van Vitruvio 3/4/5 
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Verrijkt 
aanbod 
voor 
kleuters 

 Steeds meer krijgen we op school te maken met kleuters die al een 
ontwikkelingsvoorsprong hebben. Waardoor dit  komt is niet zo eenduidig  uit te  
leggen, maar de ict wereld waarin kinderen zich al op heel jonge leeftijd begeven 
heeft er zeker mee te maken.  Op school merken we dit doordat kinderen al heel 
vroeg met bijv. letters in de weer gaan.  
Omdat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zich al heel snel aanpassen 
aan het groepsgemiddelde en daardoor onder hun niveau gaan presteren hebben 
we het aanmeldingsformulier al aangepast. Hier kunnen ouders al aangeven wat 
voor soort kind ze hebben en als ze al een vermoeden hebben van een 
voorsprong kunnen ze dit aangeven. Na ongeveer vier weken bij binnenkomst 
volgt een gesprekje hierover met de ouders.  
In ons onderwijs proberen we met deze verschillen zoveel mogelijk rekening te 
houden.  Hoe doen we dat? We hebben hiervoor een aantal verrijkingsacties:  
Voor deze kinderen hebben we plustaken waar ze regelmatig  mee werken. We 
hebben speciale spelletjes waar  hun intelligentie mee geprikkeld wordt; de 
smartgames; kinderen van groep 1 laten we soms al meedoen met groep 2. Ook 
passen we de instructie  binnen de “kleine kring” aan aan het niveau van de 
kinderen. Mochten we zien dat  een kind mogelijk naar het Vitruvio-onderwijs 
gaat dan kan het al op bepaalde momenten in de groep van Vitruvio meedraaien. 
Soms kunnen ze ook al meedoen met het tutor leesonderwijs.  Zo hopen we 
steeds meer tegemoet te komen aan de individuele leerling. Met name de 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.  
 

   
 

In the 
picture…. 
 
 
 
juf Nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nicole Harsveldt 
 
 
Een geweldige juf vervangen, het is een schone taak. Na de kerstvakantie ben ik 
op woensdag, donderdag en vrijdag begonnen als leerkracht in groep 5/6. 
Daarmee vervang ik juf Esther, die met zwangerschapsverlof is.  
Al vier jaar loop ik met regelmaat rond op Binnen de Veste, voor een ochtend, 
een dag of soms ook voor langere tijd. Ooit begonnen –vier jaar geleden ook- als 
PABO-stagiaire bij…. Juf Esther in groep 6. In de afgelopen vier jaar heb ik naast 
Binnen de Veste veel op de Meie gewerkt als invalleerkracht. Nu ik erbij nadenk 
heb ik ook zo’n beetje alle groepen incl. Vitruvio al vervangen. Heel fijn dat ik nu 
enkele maanden achter elkaar kan werken in een vaste groep.  
Als leerkracht ligt mijn passie vooral bij de zaakvakken: aardrijkskunde, natuur, 
geschiedenis. Die vakken hebben echt mijn interesse en ik neem aan dat de 
kinderen dat ook merken als ik les geef in die vakken. Ik hoop mijn leerlingen ook 
iets mee te geven van de wereld om ons heen. Een krantenartikel voorlezen en 
met elkaar dat onderwerp verkennen. Wat vinden we daarvan? Is het logisch 
dat….? Heerlijk om op zo’n manier met elkaar bezig te zijn.  
Naast juf ben ik ook moeder, van Heping (13) die inmiddels in de eerste op de 
Pontes zit en van Dang (10) die op Binnen de Veste in groep 7 zit. 
Wie of wat ben ik nog meer? Naast mijn werk ben ik actief als vrijwilliger binnen 
turnvereniging Delta Sport als lid van de kledingcommissie. En voor Binnen de 
Veste ben ik ook coördinator van de natuurouders. Ik tennis graag en fiets op 
mijn crosshybride het halve eiland rond. En dan zijn de uren van de week op….. 
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Juf 
Mariska  
 

Mariska Bakker 
Mijn naam is juf Mariska Bakker-Post. Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn 
man Tim en onze vier kinderen Jesse, Jarno, Jinte en Jurre in Zonnemaire.  
In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin op pad. Heerlijk zwemmen in een 
zwembad, wandelen in het bos of spelen in een speeltuin. Ik  kijk ook graag series 
en probeer regelmatig nieuwe recepten uit.  
Sinds 2008 ben ik werkzaam als invalleerkracht in het basisonderwijs. Vanaf 
januari mag ik op deze school weer een leerkracht voor een langere periode 
vervangen. Ik zal tot het eind van het schooljaar juf Jannie op de donderdag en 
vrijdag  vervangen. Op de donderdag sta ik in groep 7 en op de vrijdag in groep 
1/2b voor de klas.                       
Samen met de kinderen gaan we er een gezellige en leerzame tijd van maken! 

 
   

 

Jarigen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 JANUARI            Groep 
   
1 Lisa Hage               7 
1 Stewie van Herp  1 
3 Joshua Hakkenberg  6 
3 Kailey Spreij               1 
4 Vera Kloet          2 
4 Leeroy Timmers  4 
4 Jaime Venegas Carbonell  2 
7 Pim van Oost     V5 
8 Niels van Sighem  V4 
10 Pascal Rouw                  4 
11 June Lobker                 6 
12 Tané Bakker                    4 
13 Myrthe Nijssen     5 
16 Tom Viergever   V5 
17 Sven v.d. Berg     7 
22 Joey van Poppel     3 
24 Indi Bakker                  2 
27 Meike van Aken        1 
29 Evan Lindemans   V3 
30 Matthijs van Dam      7 
31 Nuria Schoon Redolar     6 
 

FEBRUARI              Groep 
5 Boaz Dooge                 7 
6 Lars Bolle                 3 
6 Melanie Steffner  V6 
10 Niek Laheij               V8 
15 Caeley Totté                 2 
15 Jivano Totté                2 
19 Joep Aggenbach  V7b 
19 Boaz Keijmel        7 
20 Wies Dooge                5 
22 Mila Holkers                1 
23 Aisha Saidi Mohamed  2 
24 Dillen van den Nouweland  3 
25 Emma de Vlieger    8 
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