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INLOOP 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we 
starten met een inloop, voor schooltijd, voor alle 
kinderen. Zij kunnen dan op eigen tempo de dag 
beginnen. 
Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. De 
kinderen mogen dan naar hun unit gaan. U, als 
ouder, mag met uw kind mee om bijvoorbeeld naar 
hun werk te kijken. Kinderen mogen ook alleen naar 
binnen om gezellig wat te kletsen met klasgenoten 
of om te starten met hun weektaak.  
Om 8.25 gaat de bel. Dit houdt in dat kinderen van 
buiten naar binnen moeten komen. Ouders en/of 
verzorgers ronden hun gesprekje af en nemen 
afscheid van hun kind.  
Om 8.30 uur bij de 2de bel beginnen we met onze 
onderwijs dag. Alle kinderen zijn dan binnen en 
ouders zijn uit de klas. 
Deze inloop houdt ook in dat er van 8.20 tot 8.25 
geen pleinwacht is, toezicht op de kinderen is 
namelijk in het klaslokaal. 
We geven op deze manier u als ouder elke dag de 
gelegenheid om een kijkje in de school te nemen. 

 
 

TRAKTATIES 

Met de start van het nieuwe schooljaar en de daar 
bijhorende veranderingen binnen onze school willen  
we graag wat (vernieuwde) afspraken delen 
betreffende het vieren van de verjaardagen: 
- Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat 
natuurlijk ook op school. Uw kind mag dan trakteren 
in de unit. Het leerlingaantal binnen een unit is 
groter dan in de ‘traditionele’ groep (nu ongeveer 50 
leerlingen), we willen daarom benadrukken dat 
‘trakteren mag, maar niet moet’. 

Bij Vitruvio mogen de leerlingen trakteren in de 
eigen groep. 
- Wij zijn grote voorstanders van gezonde traktaties.  
Onderaan dit stukje vindt u enkele websites voor 
suggesties van gezonde traktaties, ter inspiratie… 

- De jarige leerling krijgt een verjaardagskaart van de 
leerkrachten in de unit. De leerlingen gaan niet 
(meer) de andere units langs met hun 
verjaardagkaart. Er hoeft dus ook geen traktatie 
voor de leerkrachten meer te zijn. 
- In de unit van uw kind kunnen kinderen zitten die 
vanwege hun gezondheid (allergie) of geloof niet 
alles kunnen en mogen eten. Het is goed om dit 
vooraf te overleggen met de leerkracht, zodat u daar 
wellicht rekening mee kunt houden. 
 

 
http://www.gezondtrakteren.nl/ 

 

https://mobiel.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-
ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-
jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx 
 
 
 
 
 

AGENDA 

 30 augustus 

 3 september 
 

 

 High tea (13.45 uur – 14.30 uur) 

 schoolfotograaf 
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BINNENKOMST UNIT ONDERBOUW 
De kapstokken zijn in de gang waar voorheen de 
jassen hingen van groep 1/2B. De nieuwe 
kapstokkaart en stickers zijn nog niet compleet. 
Maandag mag iedereen zijn/haar jas ophangen op 
een plaats naar eigen keuze. Het eten en drinken 
mag je mee nemen in het lokaal (in de daarvoor 
bestemde trolly). De rugtassen mogen op de 
kapstok. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Er zijn flink wat zaken in de school achtergebleven 
voor de zomervakantie. Al deze spullen zijn 
verzameld en te vinden in de gevonden-voorwerpen-
doos in de kopieerruimte. 

 
 

EIERDOZEN GEVRAAGD  
Voor Unit Onderbouw: kleine eierdozen (6 stuks)! 
 

 
 

 

SCHOONMAAK UNIT ONDERBOUW 
Graag willen we uw hulp vragen voor het 
schoonmaken van de bakken met 

ontwikkelingsmateriaal. Wilt u ons hierbij helpen, 
dan staan maandag/dinsdag de bakken klaar om 
mee te nemen. Woensdag zouden we alles weer 
terug willen hebben, zodat we alles weer in kunnen 
richten. 

 

PLEINWACHTHULP GEVRAAGD 
Net als vorig schooljaar zouden we weer graag een 
beroep doen op u als ouder/verzorger om ons te 
helpen bij het verzorgen van de pleinwacht en het 
lunchmoment in de groep.  
Vorig jaar konden we dankzij de hulp van een aantal 
ouders de pleinwacht en de pauze van de 
leerkrachten goed organiseren, hetgeen erg fijn was. 
Vandaar dat we dit graag weer zo willen. Mocht u 
ons hierbij willen helpen dan horen wij dit graag. 
 
 

 
 

STAKINGSDAG 
!2 september zijn  Zuid-Holland en Zeeland aan de 
beurt voor de landelijke stakingsestafette. 
Bij Binnen de Veste en Vitruvio zijn leerkrachten 
voornemens om ook mee te doen aan deze 
stakingsdag. 
De school zal daarom op woensdag 12 september 
(hoogst waarschijnlijk) dicht zijn. 


