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SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfoto’s zijn weer gemaakt en iedereen staat 
er weer mooi op.  
Op dinsdag 11 september a.s. worden er foto’s bij de 
opvang / peuters gemaakt. Ook met broertjes en 
zusjes van onze school. De kinderen die maandag 
ziek zijn geweest kunnen dan ook meteen op de 
foto. Groepsfoto’s worden dan niet meer gemaakt.  
I.p.v. de foto’s digitaal te bestellen staan er in de 
bijlage 3 datums vermeld waarop de foto’s afgehaald 
en betaald kunnen worden.  
Leest u s.v.p. ook de bijlage over de schoolfoto’s bij 
deze nieuwsbrief. 
 

RIJROUTE 
Om ’s morgens en ’s middags de drukte voor de 
school een beetje in banen te leiden, hebben we 
afgesproken dat we een rijrichting aanhouden. 
Inrijden via de Weststraat en de school verlaten via 
de Regenboogstraat. Wij vragen uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
BINNENKOMEN/UITGAAN SCHOOL 
Nog meer logistiek: het komt af en toe voor dat 
kinderen van dezelfde groep de school 
binnenkomen en uitgaan door de twee verschillende 
entrees. 
Voor ouders en leerkrachten is het soms wel eens 
verwarrend. Daarom willen we afspreken dat de 
onderbouwunit en groep 4 door de deur aan de 
zuidkant  (kant van de brandweergagage) naar 
binnen komt en de overige groepen door de andere 
ingang.  Ook hierbij alvast bedankt voor de 
medewerking.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 11 september 

 12 september 

 25 september 

 2 oktober 

 3 oktober 
 

 

 Ouderavond Vitruvio (19.30-21.00 uur) 

 Stakingsdag 

 Studiedag  

 Sponsorloop 

 Opening Kinderboekenweek                                                                   
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GEVONDEN VOORWERPEN 
Volgende week stallen we de gevonden voorwerpen 
uit in de hal. Donderdagmiddag brengen we alles 
wat nog over is weg naar een goede bestemming. 

  
 

OUDER EN KIND 

VERTELGESPREKKEN 
Zoals eerder aangekondigd organiseren we de ouder 
en kind vertelgesprekken in september. Bij de ingang 
van de klaslokalen hangen lijsten waar u een 
moment van voorkeur voor dit gesprek kunt kiezen. 
Wij verwachten voor alle kinderen dit gesprek te 
voeren. Indien u nog geen moment heeft 
aangegeven, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te 
doen. Bij voorbaat dank. 

 
KANJER 
We hebben als team  van Binnen de Veste 
deelgenomen aan de Kanjertraining, een 
veelomvattend programma over omgang met elkaar 
en gedragsregels. Daarom willen we de belangrijkste 
uitgangspunten (nog eens) met u als 
ouder/verzorger delen. Zie hiervoor de bijlage bij 
deze nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 
 
 

STAKING 
Woensdag 12 september zijn de deuren van de 
school dicht. 
Een groot aantal leerkrachten gaat staken. 


