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WATER EN VUUR 
Vanaf 26 maart wordt er in alle klassen van Binnen 
de Veste en Vitruvio gewerkt rondom het project 
Water en Vuur. Zijn er ouders die mee willen helpen 
om de entree van de school en de ramen van het 
handvaardigheidslokaal aan te kleden in de sfeer van 
dit project? Graag horen we het als u in de 
gelegenheid bent om te helpen. U kunt dan een mail 
sturen naar a.van.langeraad@obase.nl. 
 

 

 

VOETBALLEN 
Voetballen met je vrienden en klasgenoten op het 
schoolplein is erg leuk. Daarom geven we er ook de 
ruimte voor. Nu zijn er vanuit de buurtbewoners wel 
een aantal klachten gekomen over ballen die steeds 
in de tuin komen. Natuurlijk kan dit gebeuren. Het is 
alleen zo dat die ballen ook schade aan de tuin en 
spullen in de tuin veroorzaken. Met de 
buurtbewoners is de afspraak gemaakt dat we wel 
mogen voetballen, maar niet meer met harde leren 
ballen. 
 

KANGOEROE 2018  
Afgelopen donderdag  15 maart deden 87 kinderen 
van onze school mee met de 
Kangoeroerekenwedstrijd. Een wedstrijd waarbij de 
nadruk vooral ligt op het 'puzzelend' rekenen. Er 
werd flink gezwoegd om de opdrachten binnen de 

tijd af te krijgen. Op de site w4kangoeroe.nl kunt u 
een indruk krijgen van de opdrachten die de 
kinderen gemaakt hebben. Eind april krijgen we de 
uitslag van de wedstrijd en in mei worden de prijzen 
uitgereikt. We houden u hiervan op de hoogte. 
 

 
 
 

MINI-BIBLIOTHEEK 
Bij de kleuteringang hangt een kastje waaruit 
boeken kunnen worden geleend (een mini-
bibliotheek). Dit kastje is er in de loop van de tijd 
een beetje rommelig uit gaan zien. Is er een ouder 
die deze mini-bibliotheek netjes zou willen maken 
en houden? Als u dit op zich zou willen nemen, 
horen we dat graag via de mail a.van.langeraad@obase.nl. 
 

HOOFDLUIS 
In een paar groepen is er hoofdluis geconstateerd. 
Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te 
stellen. 
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben 
wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw 
kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten 
de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Het 
lijkt ons daarnaast ook verstandig dat de meisjes de 
komende tijd de haren op een staart te doen. 
Via onderstaande website kunt u meer informatie 
lezen betreffende hoofdluis: 
 
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/ 
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

AGENDA 

 19 en 20 maart 

 29 maart 

 4 april 

 11 april 
 

 Rapportgesprekken groep 3-8 

 Studiemiddag, kinderen vrij (12.00 uur) 

 Schoolvoetbaltoernooi (jongens) 

 Schoolvoetbaltoernooi (meisjes) 

mailto:a.van.langeraad@obase.nl
mailto:a.van.langeraad@obase.nl
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
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BIZWORLD 2018 

Het project over ondernemen in groep 8 is met groot 
succes afgerond. Er zijn leuke producten gemaakt en 
verkocht in de kraampjes op de verkoopdag op 9 
maart. Er is prima reclame gemaakt en heerlijk geld 
verdiend. Het boekhouden verdient de volgende 
keer nog wat meer aandacht, maar de groepjes 
hebben meer winst gemaakt dan verwacht! 

Young creators krijgt de prijs voor beste 
samenwerking, ze hebben elkaars talenten goed 
ingezet en de taken prima verdeeld, het was 
daarmee ook een heel gezellig team. 
Sweet Deco verdient de creativiteitsprijs, hun 
producten waren heel kleurrijk en de kraam zag er 
daardoor top uit. 
De beste boekhouders zijn te vinden in Mystery 
Stuff, hun map was het meest georganiseerd. 
Het best bekeken reclamefilmpje is van Geen Meuk 
Wel Leuk, de commercials waren grappig en 
informatief, wie weet worden de acteurs 
genomineerd voor een Oscar… 
Techno Droom had het beste logo ontworpen en 
was dus heel goed herkenbaar op alle posters in de 
gang. 
World of Art krijgt complimenten voor 
duurzaamheid met de houten producten in de 
kraam. 
Uiteindelijk draait het om de winst, Geen Meuk Wel 
Leuk heeft na het uitbetalen van de aandeelhouders 
nog 154 BIZeuro’s in kas en heeft daarmee 
BIZWORLD gewonnen. Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 

 
We willen de ondernemers die dit project mede 
mogelijk gemaakt hebben hartelijk bedanken voor 
hun tijd en energie: Howard, Barabara, Marit, 
Femke, super dat jullie onze teams van tips en 
coaching hebben voorzien. Annet, dank je wel voor 
je creatieve hulp bij de productie! 
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GYM 
Regelmatig komt het voor dat kinderen van de 
bovenbouw hun gymspullen vergeten en/of geen 
fiets bij zich hebben. Dit is erg vervelend en met de 
kinderen is afgesproken dat als zij geen fiets en/of 
gymkleren bij zich hebben, ze ook niet mee kunnen 
naar de gym en dus op school blijven. 
 

 

OUDERBIJDRAGE 
Wilt u als ouder nog een keer nadenken over het 
voldoen van de vrijwillige ouder bijdrage. 
Er zijn nog vele stortingen niet gebeurd, hierdoor zou 
het kunnen gebeuren dat bepaalde activiteiten niet 
door kunnen gaan. 
 
De bijdrage is nodig voor o.a.: 5 december, kerst, 
vieringen, eindfeest, schoolreisjes en schoolkamp. 
Voor de groepen 1 t/m 7 is het bedrag € 42,50 Voor 
groep 8 € 77,50 (in verband met het schoolkamp). 
 
We verzoeken u dit bedrag zo spoedig mogelijk over 
te maken op rekeningnummer:   
NL 65 SNSB 081.09.50.901 t.n.v. stichting “Onder de 
Toren”.  
 
De stichting “Onder de Toren” is de stichting waarin 
alle oudergelden worden ondergebracht.  
 
Wilt u de naam van uw zoon of dochter en de groep 
waarin hij/zij zit vermelden bij de betaling. 
 
Met vriendelijke dank, 
 
Ouderraad Binnen de Veste 
 
 
 

 

 
BLIKJES 
Meester Jan Jaap heeft voor het volgende 
schoolproject frisdrankblikjes nodig. Dus als u nog 
lege frisdrankblikjes heeft, dan graag inleveren bij 
meester Jan Jaap in groep V5,6,7. 
Alvast bedankt! 

 
 
 

FILMMIDDAG 
De filmmiddag van afgelopen woensdag was een 
enorm succes. Wel meer dan 100 kinderen hebben 
genoten van een gezellige middag met film en 
bijbehorende versnaperingen.  
Van een aantal kinderen missen we nog de bijdrage 
voor de organisatie. Graag komende week inleveren 
bij juf Judith of juf Caroline E.  
Bedankt namens de ouderraad en het filmteam voor 
het helpen bij de middag. 

 

 
 


