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Ratel  

 
 

   

AGENDA  11 september 
16 september 
17 september 
 

Studiedag (kinderen vrij) 
Schoolfotograaf 
Informatieavond Binnen de Veste (regulier) 
 

   

EERSTE 
SCHOOLWEEK 

 De eerste schoolweek zit er al weer op. Afgelopen maandag was het best spannend, 
zeker voor de middenbouw en bovenbouw unit om het klaslokaal te zien en er in te 
werken. 
Iedereen van het team heeft een positief gevoel over de eerste week. Heerlijk om alle 
kinderen weer te zien en te horen. 

   

SCHOOLGIDS  De nieuwe schoolgids ontvangt u vandaag in een aparte mail.  

   

GYMKLEDING 
 Tijdens de vakantie zijn veel kinderen flink gegroeid waardoor gym kleding en 

gymschoenen niet meer lekker zitten. Wij zouden het fijn als u hier aandacht aan wilt 
besteden mocht dit bij uw kind het geval zijn, zodat iedereen met goede kleding en 
schoenen mee kan doen met de gymles. 

 

 

 

 

 

  

ZONNEBLOEM 
WEDSTRIJD 

 Afgelopen schooljaar hebben de kinderen van de bovenbouwunit, tijdens de 
boomplantdag, zonne bloemzaad gekregen. De kinderen die mee willen doen voor een 
prijs kunnen een foto van de zonnebloem met zichzelf ernaast mailen naar 
ada.schreurs@nmesd.nl o.v.v. naam, groep en school en de lengte van de zonnebloem. 
 

  

 
  

INFORMATIEAVOND 

(HERHALING) 

 Op 17 september, van 19.00 tot 20.00 uur,  is er voor alle units van Binnen de Veste 
(niet Vitruvio) een informatieavond. 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.  

 

   

TRAKTATIES 

 

 Met de start van het nieuwe schooljaar en de daar 
bijhorende veranderingen binnen onze school willen we 
graag de bestaande afspraken betreffende het vieren van 
de verjaardagen opnieuw onder de aandacht brengen: 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV55OqxZjkAhVHbVAKHWWrAMgQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fhongarijetours.com%2F&psig=AOvVaw1bL3MdvLYSw6hLsRY2bEIx&ust=1566634197684300
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- Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat natuurlijk ook op school. Uw kind 
mag dan trakteren in de unit. Het leerlingaantal binnen een unit is groter dan in de 
‘traditionele’ groep (nu ongeveer 50 leerlingen), we willen daarom benadrukken dat 
‘trakteren mag, maar niet moet’. Bij Vitruvio mogen de leerlingen trakteren in de eigen 
groep. 

 

- Wij zijn grote voorstanders van gezonde traktaties.  
Onderaan dit stukje vindt u enkele websites voor suggesties van gezonde traktaties, ter 
inspiratie… 
- De jarige leerling krijgt een verjaardagskaart van de leerkrachten in de unit. De 
leerlingen gaan niet (meer) de andere units langs met hun verjaardagkaart. Er hoeft dus 
ook geen traktatie voor de leerkrachten meer te zijn. 
- In de unit van uw kind kunnen kinderen zitten die vanwege hun gezondheid (allergie) 
of geloof niet alles kunnen en mogen eten. Het is goed om dit vooraf te overleggen met 
de leerkracht, zodat u daar wellicht rekening mee kunt houden. 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/ 

https://mobiel.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-
kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx 

 
  

OVERBLIJFHULP 

(HERHALING) 

 Vorig jaar zijn er verschillende ouders behulpzaam geweest om te assisteren bij het 
eten en pauze van de kinderen. Ook dit jaar kunnen we hier weer hulp bij gebruiken. 
Als u in de gelegenheid bent om ons hierbij te helpen, laat het dan weten. 
j.kunst@obase.nl 
Dit mag een bepaalde periode zijn of wisselende dagen, maakt niet uit 
Alle hulp, groot of klein, is welkom. 

 
  

SCHOOLHOND JOEP 
LOOPT STAGE 

 Na de zomervakantie komt er een speciale stagiaire kennismaken op school. Zijn naam 
is “Joep”. Een heuse viervoeter van 9 maanden oud in opleiding tot assistentiehond. 
Joep is een Goldendoodle wat feitelijk een kruising is tussen een Golden Retriever en 
een Koningspoedel. Zijn vacht is op zo’n manier gevormd dat deze niet verhaart en 
veelvuldig met succes wordt ingezet voor mensen met allergie klachten.  
Joep komt kennismaken, in groepen met zo’n 20 leerlingen tegelijk, met als doel 
kinderen te leren omgaan met honden in onze maatschappij in het algemeen. Alle 
kinderen krijgen d.m.v. een korte introductie les handvatten mee over hoe zij het beste 
een hond kunnen benaderen en wanneer zij dit beter niet kunnen doen.  
In klein groepsverband start er een pilot project waarin kinderen die door de school 
zorgvuldig worden gekozen een leesgroepje. Joep zal 
een rol gaan spelen in dit groepje, om juist die kinderen 
die extra aandacht en tijd nodig hebben om beter te 
leren lezen op een ontspannen manier te begeleiden. 
Zijn kwaliteiten blinken uit in open en puur contact. Een 
maatje zonder oordeel met altijd eerlijke feedback.  
 
Joep zal altijd aangetroffen worden in de school samen 
met zijn eigenaresse Frauke Kneepkens. In 1998 is zij gestart als Sociaal Pedagogisch 
Medewerkster. In 2003 heeft zij zich opgeleid tot professioneel trainer/instructeur en 
gedragstherapeute. Sinds 2006 ligt haar specialisme in het begeleiden van zogenaamde 
teamtraining waarin mensen met een lichamelijke of psychische hulpvraag leren 
samenwerken met hun hulphond.   
 
Joep en Frauke hebben veel zin om een steentje bij te dragen op de school. Er is veel 
verrijking te behalen als het gaat om kennis over honden om hun taal beter te begrijpen 
en nare misverstanden te voorkomen. Kinderen staan hier vaak heel onbevangen in of 
hebben juist reserve of angst opgebouwd. Veiligheid staat voorop en begint met een 
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stukje inzicht. Rekening houdend met de nog jonge leeftijd van Joep zal er in korte 
sessies met Joep gewerkt worden. Tot de herfstvakantie hopen we dat iedereen Joep 
een keer voorbij heeft zien komen. Wie weet kunnen daarna mogelijkheden groeien, 
afhankelijk van het succes voor alle partijen. Voor nu hopen we op wederzijds 
enthousiasme. Wanneer het vragen oproept staan wij daar ten alle tijden voor open. In 
de eerste plaats via de school, waar zij zich kunnen richten op de expertise van Frauke.  

 
  

KOPTELEFOONS 

OORTJES 

 

 We werken in de klas met de chromebooks. Kinderen in de 
unit midden- en bovenbouw hebben, voor het werken op de 
chromebook, een koptelefoon of oortjes nodig. Het is 
belangrijk dat ieder kind zijn eigen koptelefoon heeft.  Nog niet 
alle kinderen hebben dit op school. Graag zo snel mogelijk 
meenemen. 

 
  

OUDERHULP 
 Op school zijn diverse activiteiten waarbij we ouderhulp kunnen gebruiken. Dit zijn 

activiteiten die georganiseerd worden door de school en/of door de OuderRaad (OR). 
Dit jaar willen we u de mogelijkheid geven om van te voren al in te schrijven op de hulp 
die u kunt bieden. In de bijlage zit een lijst waarop u aan kunt geven waarbij u hulp kunt 
bieden. Als de activiteit dan plaats gaat vinden weten we (team/OR) wie we kunnen 
benaderen. Dit formulier graag volgende week inleveren bij de leerkracht. 
Het formulier is onderverdeeld in hulpvragen onderbouw, middenbouw, bovenbouw en 
Vitruvio. 

 
  

 

FLYERS 
 Regelmatig zult u bij of in de ratel flyers van activiteiten tegenkomen.  

We plaatsen in principe alleen flyers voor activiteiten voor kinderen en zonder 
commerciele doeleinden. Soms zit iets in een grijs gebied, maar u mag er van uitgaan 
dat we weloverwogen hierin keuzes maken. 

 
  

JUDO (FLYERS OP 
SCHOOL) 
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