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AGENDA   16 september 

 17 september 
 

 9 oktober 

 14 t/m 18 
oktober 

 29 oktober 
 

 Schoolfotograaf 

 Informatieavond Binnen de Veste 
(regulier) + Vitruvio 7-8 

 filmmiddag 

 herfstvakantie 
 

 sponsorloop 
 

   

EVEN VOORSTELLEN

 

 Hallo allemaal! 
Mijn naam is Kevin Kostense (23), woonachtig in Zierikzee en ik zit in mijn 
tweede jaar van de pabo op de HZ in Vlissingen. Komend half schooljaar ga ik in 
de bovenbouw meelopen als stagiair en doe ik dat op de maandagen. Vanaf 
februari is het de bedoeling dat ik naar de onderbouw of naar de middenbouw 
ga. Vorig jaar heb ik dit al op De Klimop in Dreischor mogen doen met veel 
plezier! 
Naast school ben ik regelmatig te vinden op het voetbalveld van Scharendijke 
waar ik voor ZSC´62 voetbal. 
Tot slot hoop ik dat we er met zijn allen een ontzettend leuk en leerzaam 
schooljaar van zullen maken. 

   

SCHOOLFOTOGRAAF 

 

 16 september komt de Schoolfotograaf . 
Er worden individuele foto’s gemaakt , foto’s van de units en broertjes /zusjes 
van de kinderen die bij ons op school zitten. 
Kibeo is op 18 september gepland voor de foto’s. Op die datum worden de 
broertjes/zusjes van Kibeo Raamstraat en onze school gefotografeerd. Hierover 
volgt verdere info vanuit Kibeo. 

  

  

 

  

BIBLIOTHEEKBEZOEK 
GROEP 7 

 Dinsdag 17 september brengen wij met groep 7 regulier in de ochtend een 
bezoek aan de bibliotheek. Willen jullie ervoor zorgen dat alle kinderen op de 
fiets naar school komen? 

  

     

OUDERAVOND (LET 
OP: INFORMATIE 
GEWIJZIGD!) 

 Op 17 september, van 19.00 tot 20.00 uur,  is er voor alle units van Binnen de 
Veste een informatieavond. In tegenstelling tot wat eerder vermeld stond, is 
deze avond ook bedoeld voor de ouders van Groep V7/8 van meester Ton. 
Hier zal de werkwijze binnen de units aan u uitgelegd worden. Hiervoor willen 
we graag dat u zich opgeeft bij de leerkrachten van de unit, zodat we weten 
hoeveel ouders er ongeveer op deze avond komen.  
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BSO KIBEO NIEUWS 

 

 Bij de Babydreumesgroep spelen en knutselen we deze week over het thema: 
Vervoer. We hebben boten beplakt met papiersnippers en kunstwerken 
gemaakt door met een auto door de verf te rijden. Ook mochten de kinderen 
zelf een bootje laten varen over een bak met water en er daarna samen met het 
bootje in de bak. Wat was dat leuk!  
 

  

     

NATIONALE 
SPORTWEEK 2019 

 In de Nationale Sportweek worden op Schouwen- Duiveland activiteiten georganiseerd 
ter bevordering van Sport en bewegen. Een daarvan is de inloopzwemwedstrijd van ZV 
Onderdak. Maar er zijn er meer. Bij deze Ratel is een overzicht van de activiteiten van 
SMWO bijgevoegd als bijlage. 

 

  


