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JUF MAAIKE 
Deze week hebben we te horen gekregen dat juf 
Maaike Blom per 1 augustus een andere uitdaging 
dichter bij huis heeft gevonden. Zij heeft een baan 
aangenomen op een school in Middelburg. De school 
waar ook haar kinderen zaten en zitten. 
Met pijn in ons hart zullen we afscheid nemen van 
haar, maar wensen haar ook heel veel plezier en 
succes in haar verdere loopbaan. Maaike zelf vindt 
het ook moeilijk om “haar school” te verlaten. 
Wij gaan op zoek naar een waardige opvolging voor 
haar. We houden u op de hoogte. 
 

 

 

SCHOOLPLEIN 
Deze week is er weer hard gewerkt aan de realisatie 
van het groene schoolplein. 
Afgelopen woensdag zijn er diverse ouders met 
kinderen bezig geweest met het omheinen van de 
borders. 
Het ziet er heel goed uit. 

Vrijdag zijn er 4 ouders bezig geweest met wilgen 
knotten om voor zaterdag genoeg te hebben voor de 
wilgen tunnel en de borders. 
Zaterdag middag vanaf 13.00 verwachten we nog 
een ploeg ouder die dan hard aan de slag gaan met 
de verdere werkzaamheden. 
Bij deze hartelijk dank voor alle hulp die geboden is. 
De kinderen zijn er heel blij mee. 
 

BEZOEK GEMEENTEHUIS 
Donderdag 23 mei gaan groep 6,7,8 op bezoek in het 
Gemeentehuis. We krijgen daar een rondleiding en 
een lunch aangeboden. Deze dag graag fietsen mee. 
  

SCHOOLREIS  

unit middenbouw (groep 4 en 5)  en 
Vitruvio 3,4,5 (heel groep 5) 

Unit middenbouw en Vitruvio 3,4,5 gaan 6 juni op 
schoolreis naar Familiepark Plaswijckpark 
Rotterdam. We verwachten de kinderen om 8.30 op 
school en vertrekken om 8.45 met de bus naar 
Plaswijckpark.  
De kinderen krijgen in het park een ijsje. Verder 
moeten de kinderen zelf een lunchpakketje 
meenemen en voldoende drinken. Geef niet te veel 
snoep mee! Ook droge kleding is handig! We zijn 
rond 17.00 weer terug op school. 
 
 
 

AGENDA 

 23 mei 

 30 en 31 mei 

 3 juni 

 6 juni 

 10 juni 

 11 t/m 14 juni  

 11 t/m 14 juni  
 

 Bezoek gemeentehuis Unit Bovenbouw 

 Hemelvaartsvakantie 

 Studiedag (leerlingen vrij) 

 Schoolreis 

 Tweede Pinksteren (leerlingen vrij) 

 Schoolkamp groep 8/V8 

 Avondvierdaagse 
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Groepen 6-7 en vitruvio 6-7 

De groepen 6 en 7 gaan donderdag 6 juni naar het 
Archeon. De school begint om 8.25 uur. We 
vertrekken met de bus om 8.45 uur en hopen rond 
17.00 uur weer terug te zijn. Bij aankomst in het 
Archeon zullen leerlingen in groepjes het park 
verkennen. De kinderen krijgen in het park een ijsje. 
Een lunchpakketje en voldoende drinken dient u uw 
kind zelf mee te geven. Om de dag tot een succes te 
maken is het fijn als iedereen met het volgende 
rekening houdt:  
- Zorg dat je op tijd op school bent: 8.25 uur! 
- We vertrekken vanuit de Raamstraat en daar 
komen we ook weer terug om +/- 17.00 uur.  
- Neem een lunchpakket en voldoende drinken mee. 
- Neem een pen of potlood. 
- Neem niet te veel snoepjes mee.  
- Neem maximaal 5 euro mee. Doe dit geld in een 
portemonnee en doe dit het liefst in een vakje in de 
tas waar geen andere spullen in bewaard worden 
(dan kan het er niet makkelijk uitvallen).  
- Zorg dat alle spullen (tas/portemonnee etc.) 
voorzien zijn van naam en telefoonnummer.  
- elektronische apparatuur laten we thuis (ook 
mobiel) 
- Graag bij het halen en brengen van kinderen niet 
parkeren of kinderen afzetten in de Raamstraat.  
- Trek stevige schoenen aan (geen crocs of 
teenslippers). 
 

unit onderbouw 

De onderbouwunit gaat op donderdag 6 juni naar de 
Tropical Zoo in Kwadendamme. Om 9.15 uur 
verzamelen we in de klas, de kinderen mogen die 
dag iets later op school komen dan gebruikelijk. 
Mocht dit lastig zijn dan is er opvang vanaf 8.30 uur 
in de groep. Wilt u dit wel even op tijd aangeven aan 
de leerkrachten 
Om 9.30 uur vertrekken we met de bus. Wilt u s.v.p. 
meegeven aan uw kind: een setje extra kleding, een  
Lunchpakketje, genoeg drinken en en iets lekkers 
hoort er natuurlijk ook bij! 
 
 

AVONDVIERDAAGSE 
Van 11 t/m 14 juni wordt de avondvierdaagse weer 
gehouden. Binnen de Veste neemt ook dit jaar weer 
deel hieraan. Bij deze nieuwsbrief is een bijlage 
waarin u alle belangrijke informatie hierover kunt 
vinden. 

 


