
 
  
   
  
 
 

 

29 juni 2019 

O P E N B A R E  D A LT O N  B A S I S S C H O O L  B I N N E N  D E  V E S T E  

Ratel  
 

   

AGENDA 
  1 juli 

 2 juli 

 2 juli 
 

 5 juli 

 Afscheidsavond groep 8 

 eindfeest hele school 

 opening nieuwe schoolplein 14.30 
uur 

 Start zomervakantie (12.00 uur) 
   

JAARPLANNING 
2019-2020 

 Als bijlage bij deze Ratel de jaarplanning voor schooljaar 2019-2020. Dit betreft de data 
die we op dit moment al weten.  
Wanneer er zaken wijzigen of worden toegevoegd communiceren we dat uiteraard 
later nog via de Ratel. 
 

   

AFSCHEID GROEP 6 
EN 7 VAN JUF 
MAAIKE 

 Woensdag, na het uitzwaaien van groep 8, nemen de kinderen uit groep 6 en 7 afscheid 
van juf Maaike. 
Samen maken we er nog een gezellig uurtje van met elkaar!  
 

   

SCHOOL 
ONTWIKKELINGEN 

 

 Over een week staat de zomervakantie al weer voor de deur. Uiteraard een mooi 
moment om te relaxen, maar voor onze school ook bedoeld om weer een stappen te 
zetten in de onderwijsontwikkeling. Naar voorbeeld van de onderbouw worden bij 
Binnen de Veste-regulier ook ‘fysiek’ een unit middenbouw en unit bovenbouw 
gecreëerd. De werkmannen beginnen meteen in de eerste week van de zomervakantie 
zodat de teamleden van Binnen de Veste in het laatste deel van de vakantie aan de slag 
kunnen om de ruimtes weer in te gaan richten.   
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt op Binnen de Veste. Met onze vernieuwde 
visie op onderwijs volgden er zichtbare veranderingen op onze school. De kinderen en 
leerkrachten werken steeds meer en beter in units. We kijken naar wat de ontwikkeling 
van het kind vraagt en proberen daar op zo’n goed mogelijke manier op in te spelen. 
Achter de schermen wordt er dagelijks gewerkt om ons onderwijs nog beter af te 
stemmen. We onderzoeken hoe we onze leerlingen naast kennis ook vaardigheden 
kunnen leren om op een goede manier de eigen plaats in de maatschappij te gaan 
vinden.  Dit gaat allemaal niet van de één op de andere dag. Dat willen we soms graag. 
Maar wanneer we iets inzetten, willen we onderzoek hebben gedaan naar wat werkt of 
niet werkt.  
Ook komend schooljaar gaan we ons weer verder verbeteren; bijvoorbeeld 
onderzoeken we hoe de kinderen nog beter eigenaar kunnen laten zijn van hun 
leerproces door, onder andere, de leerdoelen nog beter zichtbaar te maken met en 
voor de kinderen en daar samen op te reflecteren. Tevens investeren we verder in de 
coachvaardigheden van de leerkrachten, wij zien en ervaren de kracht van goede 
gesprekken en feedback naar de kinderen. En uiteraard willen we voordelen van het 
‘unitwerken’ verdere gaan benutten; samen zorgen voor de kinderen!  

  

   

JUF RENEE 

 

 Aanstaande maandag zal juf Renee aan het begin van de ochtend aanwezig zijn in de 
bovenbouw. Even voorstellen aan elkaar, want de kinderen zijn toch ook wel erg 
nieuwsgierig wie die nieuwe leuke juf voor volgend schooljaar is…. 
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UNITINDELING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De indeling per unit en welke leerkrachten hierbij horen is bekend. Voor het volgende 
schooljaar hebben we een mooie combinatie van kwaliteiten binnen de units kunnen 
maken. Naast de leerkrachten en onderwijsassistenten maken we ook dit jaar weer 
gebruik van stagiaires.  Er zijn al de nodige aanmeldingen, dit heeft ertoe geleid dat er 
in iedere unit wat extra handen zijn. 

 Unit onderbouw Unit middenbouw Unit bovenbouw Vitruvio 

Maandag Rachel 
Judith 

Marcel 
Esther 

Renee  
Leontien 

Caroline 3-4 
JanJaap 5-6 
Ton 7-8 

Dinsdag Judith 
Caroline E 

Marcel 
Esther 

Renee 
Leontien 
Wendy 
(onderwijsassistent) 

Caroline 3-4 
JanJaap 5-6 
Ton 7-8 

Woensdag Judith  
Caroline E 

Marc 
Joyce 

Renee/Rachel 
Jacqueline 
Wendy 
(onderwijsassistent) 

Caroline 3-4 
Annet 5-6 
Ton 7-8 

Donderdag Caroline E 
Rachel 

Marc  
Joyce 

Renee 
Jacqueline 

Annet 3-4 
JanJaap 5-6 
Ton Caroline 7-8 

Vrijdag  Rachel  
Marc  

Joyce  
Marcel 
Middag: 
Marc 

Renee 
Jacqueline 
Middag: 
Renee/Rachel 
Marcel 

Annet 3-4 
JanJaap 5-6 
Ton 7-8 

Naast deze indeling is op maandag  Corrie aanwezig voor de ondersteuing. 
Jacqueline heeft op vrijdagmiddag en af en toe op woensdagmorgen tijd voor IB-
werkzaamheden. 
Op woensdagmorgen zal Jacqueline 1 a 2 keer per maand vervangen worden door 
Leontien of Marcel.  
Renee zal één dag per week vrij geroosterd worden van lesgebonden taken. Dat is op 
de woensdagmorgen en vrijdagmiddag. Deze dagen wordt zij vervangen door Rachel. 
Renee zal wel op school of in de unit aanwezig zijn. 
 
Als u hierover vragen of opmerkingen heeft kunt u deze stellen aan Jeroen of Jannie. 
 

   

MENTORGROEPEN 
 In het nieuwe schooljaar starten we met drie units. Unit onderbouw (groep 1,2 en 3) 

unit middenbouw (groep 4 en 5) en de unit bovenbouw (groep 6,7 en 8).  
Alle kinderen krijgen een mentor. De mentor voert de persoonlijke en wat meer 
uitgebreide gesprekken met de kinderen en is voor u de eerste contactpersoon voor uw 
kind. Gedurende de schooldag krijgt uw kind uiteraard lessen van alle leerkrachten 
binnen een unit. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt verteld wie de mentor 
van uw kind is. Om een verdeling te maken tussen de mentoren vinden de leerkrachten 
het fijn om de kinderen eerst een weekje mee te maken. Voor vragen en opmerkingen 
kunt uiteraard altijd bij alle leerkrachten van de unit terecht.    
Unit onderbouw: Caroline, Rachel, Judith, Marc 
Unit middenbouw: Marc, Marcel, Joyce, Esther 
Unit bovenbouw: Jacqueline, Renee, Leontien, Rachel 
  
De kinderen van de unit onderbouw zijn voor alle leerkrachten bekende leerlingen, 
zodat de verdeling voor deze kinderen al kon plaats vinden. De ouders krijgen hierover 
een mail met de indeling. 
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OPENING 
SCHOOLPLEIN  

 

STICHTING 

BEVORDERING 

GEZONDHEIDS- 

EN 

MAATSCHAPPEL

IJKE ZORG 

SCHOUWEN-

DUIVELAND 

 

 A.s. dinsdag om 14.30 uur wordt het mooie nieuwe groene 
schoolplein geopend door mevrouw Rabelink. 
Er is een jaar lang hard gewerkt door de kinderen, ouders en het 
team om dit voor elkaar te krijgen.  
Mede dankzij sponsoren is het ook financieel mogelijk gemaakt 
om dit voor elkaar te krijgen. 
Een speciale dank gaat uit naar (ouder) Anne-Mieke van Waveren 
die dit hele project heeft geleid en er veel tijd en arbeid in heeft gestoken.  
 

Alle ouders en sponsoren zijn welkom om deze opening bij te wonen.                                                                                                                                                                          

  
   

LAATSTE 
SCHOOLWEEK 

 Maandag 1 juli: 
19.00 uur afscheidsavond voor de groepen 8. Ouders van de groep 8 leerlingen zijn 
hiervoor uitgenodigd. 
20.30-22.00 uur feestavond voor groep 8 leerlingen. 
 
Dinsdag 2 juli: 
8.30 uur groep 8 ruimt het speellokaal op, hulp van ouders is welkom. 
12.30 uur eindfeest hele school 
14.30 uur opening schoolplein door mevr Rabelink. 
 
Woensdag 3 juli: 
8.30 uur laatste schooldag voor groep 8  
11.00 uur uitzwaaien van de groep 8 leerlingen door de hele school. 
 
Vrijdag 5 juli: 
Om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie 

   

PARKEREN BIJ DE 
SCHOOL 

 

 Er wordt momenteel extra scherp gecontroleerd op foutgeparkeerde auto’s in de buurt 
van de school. Vanuit ons dus het advies om uw auto alleen op plekken te zetten die 
daarvoor bestemd zijn. 

 

   


