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SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfoto’s zijn nog af te halen en contant te 
betalen op school op: 
 
Maandag 24 september   8.15-8.45 uur 
Woensdag 26 september  12.00-12.30 uur 
 
Op maandag 24 september kunnen de kinderen die 
ziek waren op de foto. Ook worden op die dag de 
foto’s op de opvang en bij de peuters met broertjes 
en zusjes van school gemaakt. 
 

 
SCHOOLONTBIJT 
Op donderdag 8 november doet onze school weer 
mee aan het nationale Schoolontbijt. We kunnen 
hierbij de hulp van ouders gebruiken. Dit kan 
bestaan uit helpen tijdens het ontbijt, voornamelijk 
in de onderbouwunit, maar ook uit het ophalen van 
de pakketten en het doen van wat extra 
boodschappen. Bij interesse graag doorgeven aan juf 
Judith of juf Caroline. 
 

HULPOUDERS TUTORLEZEN 
In de midden- en onderbouw  zijn we op zoek naar 
hulpouders die de leerkracht kunnen helpen in de 
begeleiding van de leerlingen tijdens het 
leesonderwijs. Het tutorlezen is op woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Te denken valt dan aan: een leesduo of -groepje 
even op weg helpen, een boekje omruilen of soms 
een motiverend woordje voor de leerling. 
Mocht u interesse hebben om hierbij een handje toe 
te steken, dan horen wij dat graag van u via mail: 
m.vanden.berge@obase.nl 

 

SPONSORLOOP 
De sponsorloop vindt dit jaar plaats op 2 oktober. In 
de bijlagen vindt u alle informatie over dit 
evenement! 
 

GYMKLEDING 
Nog niet alle kinderen van de onderbouw- en 
middenbouunit hebben hun gymkleding 
meegenomen naar school. Wilt u deze komende 
week meegeven. De gymtasjes hangen klaar aan de 
kapstokken om dit erin te doen. 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

 25 september 

 2 oktober 

 3 oktober 

 12 oktober 

 15  t/m 19 oktober 

 8 november 
 

 

 Studiedag  

 Sponsorloop 

 Opening Kinderboekenweek    

 Studiedag  

 Herfstvakantie 

 Schoolontbijt                                                    
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PLEINWACHTHULP GEVRAAGD  
In de eerste Ratel van dit schooljaar hebben we een 
oproep gedaan aan ouders/verzorgers om ons te 
helpen bij het verzorgen van de pleinwacht en het 
lunchmoment in de groep. Een aantal van u heeft 
zich hiervoor aangemeld, waarvoor hartelijk dank.  
Echter met name op de donderdag en de vrijdag is er  
nog wel behoeft aan hulp… Mocht u ons op deze 
dagen hierbij willen helpen dan horen wij dit graag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL 

Op school worden veel foto’s en filmpjes gemaakt bij 
gebeurtenissen tijdens schooltijd. Als school vinden 
wij het leuk om deze foto’s en filmpjes te delen via 
Facebook of via de website. 
Wij hebben voor het plaatsen van foto’s met uw 
kind schriftelijk toestemming van u nodig. Met de 
invoering van de nieuwe AVG wet zijn we verplicht 
dit ieder jaar opnieuw aan u te vragen. 
In de bijlage zit hiervoor een brief met 
keuzemogelijkheden. Wilt u deze invullen en 
getekend aan de leerkracht teruggeven. 
Ook als u voor alles toestemming geeft hebben wij 
de brief nodig. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Team Binnen de Veste / Vitruvio 
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