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KERSTDINER OP 20 DECEMBER 
2017 

Aanstaande woensdag 20 december is het weer tijd 
voor het jaarlijkse kerstdiner op Binnen de Veste. 
Het diner start om 17.00 uur en eindigt rond ± 18.30 
uur.  Inlooptijd voor het brengen van uw kind(eren) 
is van 16.30-17.00 uur. Houdt u zich alstublieft aan 
deze tijden. Ook eerder de klas inkomen t.b.v. 
ophalen is niet wenselijk. De 
deuren van de school zijn tot 18.30 
uur gesloten voor 
ouders/verzorgers.   
 
Om e.e.a. qua kosten binnen de 
perken te houden stellen de 
leerlingen zelf het menu samen 
waarbij iedereen een steentje 
bijdraagt en een stukje maaltijd 
voor zijn/haar rekening neemt. Ons verzoek aan u 
om hieraan uw medewerking te verlenen. Mocht dit 
een probleem opleveren dan kunt u altijd contact 
opnemen met de juf/meester van uw kind waardoor 
er wellicht een ruiling plaats kan vinden (doe dit wel 
tijdig!).  
 
Uw kind heeft reeds een strookje of zal dat in de 
komende week meekrijgen waarop het "gerecht" 
staat aangegeven. Wilt u s.v.p. de op het strookje 
vermelde aantallen aan houden. De hoeveelheden 
zijn namelijk afgestemd door de leerkracht en 
afwijkingen hiervan hebben in het verleden geleid 
tot het moeten weggooien van goed voedsel. 

Wilt u op woensdagochtend aan uw kind(eren) 
bestek, een bord, een soepkom(metje)/bakje en een 
beker meegeven?  
Graag de spullen voorzien van de naam van uw 
kind(eren) in een tasje.  
 
Het is altijd een hele gebeurtenis, vooral voor de 
kleintjes, om aan een dergelijk diner deel te nemen. 
Dit wordt ieder jaar veelvuldig door (terecht) trotse 
ouders/verzorgers vastgelegd op de gevoelige plaat. 

Om al te veel vertraging en 
opstoppingen in de klassen te 
voorkomen, kunnen de kinderen van 
de onderbouw vóór aanvang van het 
diner een fotomomentje hebben op 
een daarvoor ingerichte locatie in de 
speelzaal. Wij vragen u vriendelijk uw 
kind(eren) na het fotomomentje weer 
naar hun eigen lokaal te brengen.  De 

bovenbouw kan hier uiteraard ook gebruik van 
maken, maar de nadruk zal liggen op de kleinsten 
van onze school. Deze foto zal dus door u 
zelfgenomen moeten worden.  
  
Namens de OR en team Binnen de Veste alvast 
hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier 
gewenst met de voorbereidingen. 
 

GYM GROEP 3,4,5,6A EN V3/4 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen regenkleding 
op school hebben, zodat we, ook met regen, kunnen 
gaan gymen. 
 

AGENDA 

 12 december 

 19 december 

 20 december 

 22 december 

 Landelijke Stakingsdag PO, school dicht 

 Studiemiddag (kinderen vrij vanaf 12.00 uur) 

 Kerstviering  

 kerstvakantie (vanaf 12.00 uur) 
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JUF RACHEL 

 Juf Rachel Is al 2 weken niet op school. Zij en haar 
man zijn 2 weken geleden opgeschrikt door het 
bericht dat er lymfklierkanker bij haar man is 
geconstateerd. 
Deze onverwachte boodschap heeft hun leven op de 
kop gezet. De aandacht van Rachel gaat op dit 
moment natuurlijk uit naar de thuissituatie. 
In de afgelopen 2 weken zijn ze veelvuldig in het 
ziekenhuis in Rotterdam geweest voor de nodige 
onderzoeken. A.s. maandag gaat hij beginnen met 
zeer zware chemotherapie. 
Rachel zal weer komen werken wanneer dat 
mogelijk is. 
Wij wensen hen heel veel sterkte toe. 
  
De vervanging van groep 1-2 proberen we zo goed 
mogelijk te regelen. 
We zijn hiervoor aangewezen op TCOZ, dit is een 
soort uitzendbureau voor leerkrachten. 
Maar helaas zijn er op dit moment weinig 
leerkrachten die nog niet aan het vervangen zijn.  
Met behulp van onze eigen leerkrachten die bereid 
zijn om iets meer te werken en een enkele 
“uitzendleerkracht” lukt het steeds om iemand voor 
de groep te krijgen. Alleen zijn dit heel veel 
verschillende personen. Wij vinden dit als school ook 
niet de meest ideale oplossing en doen steeds ons 
best om er een vaste lijn in te krijgen, maar we zijn 
afhankelijk van het aanbod. 
Gelukkig is juf Idanne elke dag aanwezig. Zij heeft 
ook een aantal taken van Rachel overgenomen om 
de zorg voor de kinderen te waarborgen. 
 

BUITENSPEELMATERIAAL 

Bij het buitenspeelmateriaal hebben we een 1-wieler 
die een losse zadelpen en een lekke band heeft. We 
zijn op zoek naar iemand die deze 1-wieler wil 
repareren. Bent en/of 
kent u de persoon die dit 
voor zijn/haar rekening 
wil nemen, dan horen we 
dat graag van u. Alvast 
bedankt! 

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE 
PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE! 

 Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & 
techniek cursus verzorgen waar de kinderen van 
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show op 
22-1-2018. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met 
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. 
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de 
kinderen en stimuleren een onderzoekende 
leerhouding.   
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld 
van de bewegende wetenschap? Ga mee op 
onderzoek naar verschillende energiebronnen op 
energie-eiland en leer meer over de voor- en 
nadelen van deze bronnen. Leer de verschillende 
robots kennen en meng gekke drankjes om te kijken 
wat er gebeurt. Heb jij er al zin in? 

 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op 
wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt.  
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. 
Na iedere les krijgen de kinderen materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Dag: dinsdag 
Dag 1: 27-2-2018 
Dag 2: 6-3-2018 
Dag 3: 13-3-2018 
Dag 4: 20-3-2018 
Dag 5: 27-3-2018 
Dag 6: 3-4-2018 
  
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, 
leskaarten en Mad Science-polsbandje. 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant

