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AGENDA 

 29 maart 

 5 april 

 6 april 

 10 april 

 11 april 

 12 april  

 18 april 

 Afsluiting project Cambodja 

 Schoolvoetbal jongens 

 Inloopochtend 1 t/m 8 

 Opendag Binnen de Veste 

 Opendag Vitruvio 

 Schoolvoetbal meisjes 

 Open ouderavond Vitruvio (ook voor belangstellenden) 

 
  
  
  

  
 

 

ANDERE SCHOOL 

Matthijs Verwijs is naar een andere school gegaan. 
We wensen hem er veel succes. 

STAGIAIRE 

Ik ben Laura Elmendorp. 
Ik ben negentien jaar en woon in Zierikzee. 
Ik zit in het eerste jaar van de PABO en ik ben hier 
helemaal op mijn plek. 
Ik loop nu stage bij Marcel in groep 7. Een super klas 
om kennis te maken met de bovenbouw. Ik leer 
ontzettend veel van de kinderen. Wat een top klas. 
Wat ben ik dol op dit vak!  
 
 
 
 
 
 
 

MR 

Dit jaar vinden er verkiezingen van de MR plaats. 
Drie leden zijn herkiesbaar (Mirte van Doorn - 
secretaris, Esther Haspels - GMR, Miriam van 't Veer 
- vice voorzitster) en een ouder ( Hugo Harsveldt) 
treedt af en is niet herkiesbaar. Kandidaten voor de 
oudergeleding van de MR kunnen zich aanmelden bij 
de voorzitter (m.vanden.berge@obase.nl).De termijn 
van aanmelden loopt tot vrijdag 14 april. Deze 
vacature is m.i.v. het nieuwe schooljaar. Namens de 
MR van Binnen de Veste/Vitruvio, 
Marcel van den Berge 

 

CURSUS DUURZAME ENERGIE 
VOOR OUDERS 

Op woensdag 12 april a.s. geeft het NME Centrum 
een parktijkcursus ‘Duurzame Energie” voor ouders. 
De cursus is afgestemd op de leskist “Energie? 
Natuurlijk duurzaam” die door de school geleend 
kan worden. De praktijkles van de leskist bestaat uit 
een circuit van proefjes. Deze proefjes worden door 
de leerlingen in kleine groepjes uiitgevoerd. Het is 
handig voor de leerkracht als ouders helpen met het 
uitzetten van het circuit en ieder een groepje 
leerlingen begeleidt bij de uitvoering. Heb je 
interesse in dit onderwerp, in techniek en/of in 
knutselen en vind je het leuk om te assisteren bij het 
energiecircuit?  Kom dan naar de praktijkcursus: 
‘Duurzame energie‘. 
De cursus ‘Duurzame Energie’ wordt gegeven in het 
Scoutinggebouw aan de Van Veenlaan in Zierikzee 
op woensdag 12 april van 09.00 tot 11.00 uur.   
Deelname is gratis.  
Het volledige programma is te vinden op de 
website:www.nmeschouwenduiveland.nl. 
Aanmelding tot uiterlijk 7 april bij: 
ada.schreurs@nmesd.nl 
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INLOOPDAG 

Op donderdag 6 april is er wederom voor de huidige 
ouders een mogelijkheid om in de klas te kijken. Dit 
kan vanaf 8.30-11.00. Om te voorkomen dat er veel 
drukte ontstaat hebben we een paar spelregels 
nodig: Niet meer dan een ouder per kind, graag geen 
jongere broer of zus meenemen. We willen nl. de 
lessen zo natuurgetrouw mogelijk laten verlopen.  
 

OPEN DAGEN 

Maandag 10 april zal er op Binnen de Veste een 
Open dag zijn voor nieuwe ouders om kennis te 
maken met ons “vernieuwde” Daltononderwijs.  
 
Dinsdag 11 april zal er op Binnen de Veste een Open 
dag zijn voor nieuwe ouders om kennis te maken 
met het “Vitruvio” onderwijs.  
’s Morgens heeft u de gelegenheid van 9.00-11.00 
uur en ‘s middags van 13.00-14.00 uur 

AFSLUITING PROJECT 

Groep 6,7,8 wil Aziatische hapjes verkopen op de 
afsluiting van het project Cambodja. Die hapjes gaan 
we op school klaarmaken in 'kook workshops'. We 
kunnen nog wat hulp gebruiken: 
• Wie heeft daarvoor woensdagochtend tijd 
om te helpen in één van de groepen?  
• Wie heeft een (elektrische) kookplaat of 
bakplaat te leen voor het kokkerellen? 

 

 

 

 

 

 

 

KLEDINGBEURS 

Voor de afsluiting van het project willen we als 
school een kledingbeurs houden waarbij de 
opbrengst gaat naar de kinderen van Cambodja. 
Onze vraag is dan nu aan u of u nog tweedehands 
kleding  heeft wat u hiervoor aan school wilt 
schenken. U kunt nog kleding inleveren tot a.s. 
dinsdag. We kunnen nog wel wat gebruiken. 
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