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KANJERTRAINING 
Binnen de Veste / Vitruvio wordt een Kanjerschool. 
Wij zijn bezig met het implementeren van de 
Kanjertraining; gedurende dit jaar worden de 
leerkrachten geschoold en zullen we de 
Kanjermethode steeds intensiever gaan toepassen. 
Om u vast een beeld te geven van de uitgangspunten 
en ‘de Kanjertaal’ hebben we als bijlage bij deze 
Ratel een informatiefolder van de Kanjertraining 
meegestuurd. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen 
aan de leerkrachten wanneer u reeds meer wilt 
weten van deze methodiek.  
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
Woensdag 25 oktober zijn de inlogkaartjes met de 
bijbehorende brief (zie ook bijlage) uitgedeeld. De 
foto’s kunnen via de inlogkaartjes op de site besteld 
worden . Wanneer u binnen een week besteld, 
worden de foto’s zonder verzendkosten geleverd. 
Daarna komen de verzendkosten erbij. Mochten er 
inlogkaartjes missen of andere vragen zijn , dan kunt 
u contact opnemen met de schoolfotograaf. 

 

 

RAAMSCHILDERING 
Het raam van het handvaardigheidslokaal is deze 
week beschilderd het ziet er heel gezellig uit! Judith 
bedankt! 
 

DOE-US! MUSEUMDAG 

De groepen 7 en 8 gaan op excursie naar 
verschillende musea op Schouwen-Duiveland met 
het project Doe-Us!  
Op maandag 30 oktober gaan groep 7,8 met de 
bus  een dagje op pad met meester Marcel en juf 
Maaike, op vrijdag 3 november gaan V7, V8 met 
meester Ton musea bekijken. Een aantal ouders gaat 
mee als extra begeleiding van de kinderen.  
 
Let op: vertrek rond half 9, aankomst op school rond 
kwart voor 3. We gaan in de musea aan de slag met 
Doe-activiteiten en wie weet komt onze actiefoto 
wel in de krant! 
 

VOORLICHTING VERSLAVENDE 
MIDDELEN GROEPEN 8 

De leerlingen van groep 8 hebben donderdag een 
theatervoorstelling bijgewoond, waarbij voorlichting 
werd gegeven over het gebruik van drank, sigaretten 
en energy drank. We hopen dat kinderen op deze 
manier verstandig nadenken over gebruik van 
verslavende middelen en de gevaren ervan kennen. 
 
 
 

AGENDA 

 30 oktober 

 7 november 

 23 november 

 Doe-Us! 

 Schoolontbijt 

 Rapport mee naar huis 
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"GROENVOORZIENING" 

Vanuit het debatteren in groep 8 over wensen voor 
een beter schoolklimaat, kwam het idee naar voren 
meer planten in de klas te zetten. Carlijn en 
Myrthe Nijssen hebben gezorgd voor meer groen in 
de lokalen van groepen 6/7 en 8. Dank je wel, fijn al 
die gezellige planten in de vensterbank! 
 

GEZOCHT DOOR DE OR!  
De titel van het stukje doet als iets vermoeden dat 
we iets kwijt zijn. Dat we iets missen. Dat klopt! We 
missen, met het vertrek van de vorige, een 

penningmeester in onze 
gelederen. De 
penningmeester is belast 
met het financiële reilen en 
zeilen van de ouderraad 
waarbij  het in-en uitboeken 

en het kasoverzicht de voornaamste taken zijn. Dit is 
in het algemeen een taak welke een OR-lid, naast de 
overige taken als OR-lid zoals betrokken zijn bij de 
activiteiten, mede organiseren en uitvoeren, er bij 
doet. Aangezien we een vrij lage bezetting hebben 
qua OR leden kan deze taak er niet ook nog “even” 
bij gedaan worden en zijn we op zoek naar iemand 
die deze kar wil trekken. Ook is het een optie om 
alleen het financiële aspect te doen en minder 
betrokken te zijn bij de overige zaken waardoor de 
belasting niet zo groot zal zijn als bij een normaal 
OR-lidmaatschap. Mocht u denken: dat lijkt me leuk 
om op die wijze toch actief betrokken te zijn bij de 
activiteiten op school en heeft u (lichte) affiniteit 
met financiële administratie, schroom niet en stap 
gerust naar Caroline Everaers voor meer informatie. 
 
Namens de voorzitter R. Odijk 
  

KLEDING 
In de kleuterklassen zijn wij op zoek naar extra 
kleding in maat 104/110/116. Dit gaat hoofdzakelijk 
om leggings, broeken, onderbroeken en sokken voor 
jongens en meisjes. Heeft u iets over? Graag! U kunt 
de kleding afgeven bij één van de leerkrachten. 
 

THEMA HERFST IN GROEP 1 EN 2 
We werken in onze groep rondom het thema herfst. 
Onze themahoek is veranderd in een herfstbos maar 
we zijn nog op zoek naar een leuke aanvulling. Kunt 
u ons misschien helpen aan: 
· Dierenknuffels. 
 
 
· Verkleedkleren (sprookjesfiguren, kabouters, 
dieren). 
· Plaatjes, boekjes van/over egels, eekhoorns, 
muizen, uilen etc. 
 
Ook zijn we op zoek naar spulletjes voor onze 
herfsttafel: 
· Herfstvruchtjes (eikels, dennenappels, 
beukenootjes etc.) GEEN kastanjes, die hebben we 
genoeg!  
· Allerlei soorten bladeren, liefst gedroogd. 
 
Woensdag 8 november willen we, als het weer het 
toe laat, een uitstapje maken naar het bos. We gaan 
dan naar het bos in Schuddebeurs. Zijn er ouders die 
met ons mee willen? Meld je dan aan bij juf Rachel: 
r.meerdink@obase.nl. Vermeld ook hoeveel 
kinderen je kwijt kan in de auto. Verdere informatie 
volgt dan via de mail. Bij te weinig hulp kan het uitje 
helaas niet door gaan. 
 

 

 

 

 

 

JUF JUDITH 
Juf Judith is komende twee weken niet aanwezig. Zij 
zal worden vervangen door juf Elsbeth en juf Rachel. 
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KNUTSELMATERIAAL GEVRAAGD: 
* grote glazen potten, schoon en zonder etiket en 
deksel. Ieder kind heeft er hier één van nodig voor 
een kerstknutsel 
 
* lege petflessen, waarvan de hals al is afgeknipt. 
Het onderste stuk hebben we nodig. Dit vragen we 
voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en V3 en V4. 

 

KNUTSELEN 

Voor het knutselen met kosteloos materiaal zou het 
handig zijn onze voorraad rolletjes en doosjes aan te 
vullen. Wie het een en ander heeft gespaard, kan de 
kartonnen/plastic doosjes en rolletjes inleveren bij 
juf Rachel of juf Maaike. 

 
 

SCHOOLONTBIJT 

Op de dag van het schoolontbijt op dinsdag 7 
november hebben we op school speciale aandacht 
voor gezondheid en voeding. We ontbijten 
allemaal op school die dag. 
Groep 8 met juf Maaike is door de burgemeester 
uitgenodigd op het gemeentehuis te komen 
ontbijten in de Burgerzaal. Groep 8, denk er dus aan 
die dag ook je fiets mee te nemen, we vertrekken 
direct om half 9. 
 
Graag een bordje, beker en bestek meegeven aan 
uw kind. In een plastic zak zodat alles daarin weer 
mee terug kan naar huis.  

 

JUF SONJA 
Deze week kregen wij het verdrietige bericht dat juf 
Sonja Wiegman was overleden. 
Juf Sonja is vele jaren leerkracht geweest op Binnen 
de Veste in groep 1 en 2. 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 


