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INLOOP 

Vanaf dit schooljaar hebben we voor alle leerlingen 
van onze school een inloop ingevoerd. Kinderen 
kunnen meer op eigen tempo aan de dag beginnen 
en de openheid met en naar ouders/verzorgers kan 
verder worden vergroot. 

 

  
We hebben in de eerste schoolweek al veel mooie 
momenten gezien tijdens deze inloop, dat is fijn. We 
vinden het belangrijk wat zaken met u te delen 
vanuit onze eigen evaluatie en een eerste 
terugkoppeling van ouders en leerlingen:  

-          Er wordt door veel leerlingen aangegeven dat deze 
manier met de schooldag beginnen fijn werkt. 

-          Met name in de onderbouw heeft het wat meer 
‘rumoer’ opgeleverd in de eerste week. Wij denken 
dat veel te maken heeft met de omstandigheden van 
de eerste week na de zomervakantie: Nieuwe 
leerlingen waarbij veel nog onwennig is, een nieuw 
schooljaar en een nieuw lokaal. We hebben 
gaandeweg de week al gezien dat het rustiger 
verloopt en gaan deze lijn nu doortrekken. 

-          De inloop hoeft niet stil te zijn, maar wel rustig. Dit 
betekent dat we met de kinderen (en 
ouders/verzorgers) afspreken dat het geluidsvolume 
vanuit eenieder beperkt is. Er zijn immers ook al 

kinderen aan het werken in de groep tijdens de 
inloop. 

-          Uiteraard is het voor ouders/verzorgers mogelijk om 
de leerkrachten aan te spreken bij de inloop, echter 
wel graag voor relatief korte/kleine onderwerpen. 
Indien u uitgebreider met de leerkrachten wilt 
spreken, maak dan a.u.b. een afspraak zodat ze goed 
de tijd en aandacht voor u kunnen hebben. 

-         Nog een herhaling van de tijden:   
 De school is vanaf 8.20 uur open.     De kinderen 

mogen eventueel al naar binnen gaan, indien 
gewenst kunnen de ouders/verzorgers even mee 
naar de groep. 

 8.25 uur gaat de bel.   De kinderen die nog 
buiten op het plein spelen komen naar binnen, de 
ouders/verzorgers nemen afscheid zodat de 
kinderen om 8.30 uur allemaal beginnen.  

 8.30 uur.    Alle groepen zijn aan het werk. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 3 september komt de Schoolfotograaf. Er 
zullen individuele foto’s worden gemaakt , een foto 
van de units en een broertjes/zusjes foto van de 
kinderen die bij ons op school zitten. De foto’s 
kunnen daarna digitaal besteld worden.  
 

AGENDA 

 30 augustus 

 3 september 

 12 september 

 25 september 

 2 oktober 

 3 oktober 

 High tea (13.45 uur – 14.30 uur) 

 Schoolfotograaf 

 (Waarschijnlijke) stakingsdag 

 Studiedag  

 Sponsorloop 

 Opening Kinderboekenweek                                                                   
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HIGH-TEA 
Volgende week donderdag (30 augustus) 
organiseren we een gezellige ‘high-tea’. De 
ouders/verzorgers zijn vanaf 13.45 uur welkom in de 
klas, alwaar de kinderen onder het genot van een 
drankje en wat lekkers zelf uitleg geven over de gang 
van zaken in hun groep. 
  

 
 

OUDER/KINDVERTELGESPREK 
In september hebben we op Binnen de Veste de 
ouder/kindvertelgesprekken gepland. In de gang, bij 
de deuren van de lokalen, hangt een formulier 
waarop u kunt intekenen op een moment van 
voorkeur. 
In dit gesprek staat centraal dat de kinderen en 
ouders/verzorgers informatie kunnen geven, zodat 
de afstemming tussen de leerkracht en leerling 
(+ouders/verzorgers) zo optimaal mogelijk kan gaan 
verlopen. Ter voorbereiding van dit gesprek kan door 
de ouders/verzorgers een vragenlijst ingevuld 
worden, waar de ruimte is om cruciale zaken aan de 
leerkracht door te geven. 
Dit formulier zit als bijlage bij deze Ratel. Indien u 
het gesprek wilt voeren zonder dit formulier vinden 
wij dat ook in orde, het is meegestuurd als extra 

hulpmiddel om de belangrijkste zaken over te 
brengen. 
Kinderen mogen meekomen; al vanaf de 
onderbouw. 
  
Deze ouder/kindvertelgesprekken zijn niet gepland 
voor de leerlingen van Vitruvio. Daar worden al 
relatief snel de eerste ‘portfoliogesprekken’ 
gehouden. U krijgt daar binnenkort een uitnodiging 
voor. 
 

GEZOCHT  
Voor de unit middenbouw ( 4/5) zijn we op zoek 
naar spulletjes voor een leeshoekje . Hierbij denken 
we aan een klamboe, klein zitbankje, poef 
of  zitkussens etc. Mocht u nog iets hebben liggen 
thuis en dit niet meer gebruiken , dan willen wij deze 
graag voor de kinderen in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDERAVOND 
Alvast om te noteren: 
23 oktober is er een ouderavond waarin de 
onderwijsontwikkelingen op Binnen de Veste op de 
agenda staan. 
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