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AGENDA 

 4 oktober 

 5 oktober 

 9 & 10 oktober  

 11 & 13 oktober 

 14 t/m 22 oktober 

Start Kinderboekenweek 
Staking basisonderwijs 
Schoolfotograaf 
Inloopochtend 
Herfstvakantie 

  
  
  

  
 

INVALLERS GEZOCHT 

Zoals u wellicht al eerder hebt gehoord of gelezen is 
het voor basisscholen steeds moeilijker om inval-
leerkrachten te vinden. Dit geldt ook voor Binnen de 
Veste en Vitruvio. Indien een leerkracht afwezig is, 
mogen we van geluk spreken wanneer een invaller 
beschikbaar is. We moeten daardoor helaas steeds 
vaker minder wenselijke besluiten nemen, zoals 
bijvoorbeeld het opdelen van de groepen. 
  
Wij zijn daarom op zoek naar (gekwalificeerde) 
mensen die er voor open staan in te vallen op onze 
school. Bent u zelf in het bezit van de juiste 
diploma’s en bereid af en toe gevraagd te worden 
om in te komen vallen op onze school,  verzoeken 
wij u graag zich aan te melden bij Jannie of Jeroen. 
We willen u ook vragen in uw omgeving te vragen of 
er mogelijk mensen zijn die hierin interesse hebben. 
Het is niet nodig vooraf bepaalde dagen van de week 
vast  te leggen. Het gaat erom dat we u kunnen 
benaderen wanneer we incidenteel een 
leerkracht nodig hebben. En uiteraard kunt u 
dan ook altijd zeggen dat het niet schikt op dat 
moment! 
  
We proberen op deze manier de goede 
voortgang van het onderwijs beter te kunnen 
borgen en minder snel noodgrepen te moeten 
toepassen bij afwezigheid van een leerkracht. 
  
Contactgegevens: 
Tel: 0111-413071 
mail Jannie Kunst;                 j.kunst@obase.nl               
mail Jeroen Nouwens;         j.nouwens@obase.nl 
  

INFORMATIEAVOND 

Afgelopen dinsdag hebben we de jaarlijkse 
informatieavond georganiseerd. Het was voor mij de 
eerste ‘officiële’ ontmoeting met de aanwezige 
ouder(s)/verzorger(s) van deze scholen. Daarbij was 
het waardevol om te ervaren en delen welke zaken 
centraal staan op de scholen en hoe we het 
onderwijs (en dus de kinderen) hier nog verder gaan 
ontwikkelen. Ik vertrouw er op dat de aanwezigen 
ook een positief gevoel hebben over deze avond. 
Wanneer u gedurende het schooljaar vragen of 
opmerkingen hebt horen wij dat graag. 
 
Jeroen 

 
AFSLUITING THEMA SPEELGOED 
GROEP 1/2 

Aankomende vrijdag, 29 september, sluiten wij ons 
thema 'Speelgoed" af. In het kader hiervan mogen 

alle kinderen voor één 
keer speelgoed mee naar 
school nemen. Denk er 
wel even aan dat dit 
speelgoed is wat niet 
makkelijk kapot gaat en 
wat uit weinig losse 
onderdelen bestaat, dit 
om teleurstelling van 

kapot of kwijtgeraakte spullen te voorkomen. 
Na dit thema gaan werken over 'griezelen', passend 
bij het thema van de Kinderboekenweek. 
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GEWIJZIGDE INLOOPDAGEN  
De geplande inloopdagen van dinsdag 3 en 
donderdag 5 oktober a.s. zijn verzet naar woensdag 
11 en vrijdag 13 oktober. 

KASCONTROLE 

Voor de ouderavond wordt er altijd een kascontrole 
uitgevoerd door 2 willekeurige ouders. 
Zij controleren of de OR de financiën goed heeft 
beheerd, het gaat immers om het geld van de 
ouders. 
Voor volgend jaar zijn we weer op zoek naar 2 
ouders die dit willen doen. 
U kunt zich op school aanmelden of via 
binnendeveste@obase.nl. 
 
 

 

KOPTELEFOONS 

We werken in de klas heel veel met losse computers, 
het is hierbij belangrijk dat ieder kind zijn eigen 
koptelefoon heeft. Wilt u ervoor zorgen dat u kind 
een eigen koptelefoon heeft? Alvast bedankt. 
 

LUIZENCONTROLE OUDERS 

Dit jaar zitten we zonder ouders die de 
luizencontrole uit willen voeren. Als school vinden 
we het toch wel belangrijk dat dit gebeurt. We zijn 
dus op zoek naar ouders die dit willen doen. 
In de week na iedere vakantie is er een controle 
moment. Ook hier geldt weer: hoe meer 
aanmeldingen, hoe minder werk. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 

SHOW YOUR TALENT!  

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en kun jij goed 
tekenen, schilderen, zingen, kleien, timmeren, maak 
jij bijvoorbeeld leuke gedichten of ben je ergens 
anders heel goed in en kun je dat laten zien? Dan 
dagen we jou uit om iets te maken over het thema 
‘’GEZIN’’(familie, broertjes, zusjes papa, mama en of 
andere familie). 

Tijdens het 
Opvoedfestival laten 
we alle leuke creaties 
zien aan de bezoekers! 
Vergeet je mooie 
creatie niet op 
woensdag 4 oktober 

mee te nemen naar Jongerencentrum 4SD. De 
creaties en ideeën moeten voor 15.30 uur afgegeven 
zijn aan de jury. Er worden 2 prijzen in de categorie 
4 t/m 8 jaar en 8 t/m 12 jaar verdeeld. De 2 
winnaars krijgen een cadeaubon t.w.v. 30 euro. Voor 
meer informatie check de website: 
http://www.smwosd.nl/themas/jeugd-en-
jongeren/opvoedfestival-schouwen-duiveland.htm 

 

SCHOOLFOTOGRAAF  

 

Let op! De schoolfotograaf komt dit jaar op 9 en 10 
oktober. Er zal een lichte achtergrond worden 
gebruikt voor de foto's.  
De foto's kunnen dit jaar alleen digitaal besteld 
worden. U krijgt alleen nog een inlogkaartje. 
Hiermee kunt u de foto's binnen een week zonder 
verzendkosten bestellen. Daarna zijn de foto's nog 
twee weken te bestellen met de verzendkosten 
erbij.  

 

OUDERPORTAAL 

In de bijlage zit een brief en een stappenplan voor 
het ouderportaal. 
 


