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AGENDA  • 11 september 
• 16 september 
• 17 september 

 

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

(regulier) 
 

   
EERSTE 
SCHOOLWEKEN…. 
 

 De eerste twee schoolweken zijn alweer voorbij gevlogen. Wat is het fijn om alle 
kinderen weer op zo betrokken op school te zien werken! 
  
In de zomervakantie zijn weer belangrijke stappen gezet om de gewenste 
onderwijsontwikkeling gestalte te geven. Waar vorig jaar de onderbouw als een 
echte unit functioneerde, doen we dat nu ook met de midden- en de 
bovenbouw.  In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de 
leerbehoeften van de kinderen. ‘Mijn’ klas maakt steeds meer plaats voor ‘onze’ 
kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.  
  
Wat we mooi vinden om te zien is dat we reeds de eerste weken een aantal 
mooie ontwikkelingen zien ontstaan, waar we dit uiteindelijk voor doen. Zo 
merken de teamleden dat ze al beter in staat zijn om de hulp en instructie aan 
de kinderen passender en effectiever vorm te geven. Waar we ook blij mee zijn 
is dat we dit schooljaar het ‘aantal handen’ binnen elke unit goed hebben 
kunnen regelen. Er staan continu minimaal 2 leerkrachten in elke unit en 
daarnaast is diverse ondersteuning in de vorm van onderwijsassistenten, 
stagiaires en extra leerkrachturen.  
   
Natuurlijk vraagt deze fase wat gewenning en aanpassing van iedereen in de 
school en dit verschilt uiteraard ook per kind (en leerkracht). Zo is het voor een 
aantal kinderen best even schakelen dat er binnen de unit meer flexibel wordt 
omgegaan met werkplekken, om zo (onder andere) de instructies en de 
verwerking beter te laten aansluiten. Kinderen worden hier begeleid in de 
keuzes die ze maken en soms kiezen we voor zelfs voor de kinderen, wanneer 
we merken dat beter voor ze is. We zien door dit soort mogelijkheden de 
zogenaamde ‘Daltonkenmerken’ van de school (en bij de kinderen) weer 
groeien.  Mooi om te zien dat juist de Daltonvaardigheden zoals zelfstandig 
werken, werken met weektaken en instructieroosters,  samenwerking, 
eigenaarschap de kinderen in staat stellen om in een unit te werken. Hierdoor is 
het op maat bedienen van de leerling nog beter mogelijk. 
  
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft; schroom niet om naar 1 van de 
teamleden te stappen. We organiseren aan het begin van het schooljaar de 
kind- en oudervertelgesprekken en een informatieavond (17 september), maar 
u bent uiteraard tussendoor ook altijd welkom.  
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RIJROUTE 
 

 Om ’s morgens en ’s middags de drukte voor de school een beetje in banen te 
leiden, hebben we het voorstel om een rijrichting aan te houden. 
Inrijden via de Weststraat en de school verlaten via de Regenboogstraat. Wij 
vragen uw medewerking. 

   

   
EVEN VOORSTELLEN 

1… 

 Hallo allemaal,  
Mijn naam is Nienke Vooijs, getrouwd en moeder van 4 mooie lieve kinderen (Puck, Iris 
& Wiep hebben er hier op school gezeten en Quint zit nog in groep 2). Dit hele 
schooljaar zal ik stage lopen voor mijn opleiding Onderwijsassistent in groep 4/5 op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Af en toe zal ik ook aanwezig zijn in de overige 
groepen.  Ik heb heel veel zin om “eindelijk” in de praktijk dingen te gaan doen. 
Wat meer over mezelf: we hebben thuis een Labradoodle Mellow en ongeveer 60.000 
bijen (2 volken). Als ik dan nog tijd over heb vind ik het heerlijk om boeken te lezen. We 
zien elkaar vast in de wandelgangen of in de klas! 

   

EVEN VOORSTELLEN 
2… 

 Hallo, mijn naam is Daphne van Strien, ik ben 17 jaar en woon in Bruinisse. Ik zit 
op het Scalda college in Goes. Daar doe ik de opleiding KP (kind professional), dit 
is een nieuwe opleiding waarbij je leert om te werken in de kinderopvang en als 
onderwijsassistent. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij kibeo de Meerpaal in 
Bruinisse. De opleiding KP is er dit jaar bij gekomen en omdat ik vorig jaar zo erg 
twijfelde over onderwijsassistent of pedagogisch medewerker ben ik dit jaar 
overgestapt naar de opleiding kp. In mijn vrije tijd werk ik in de bediening en pas 
ik graag op kinderen. Het leukste aan kinderen vind ik dat je ze de dingen leert 
en helpt bij het groter worden. Ik hoop op een erg leuke en leerzame tijd te 
hebben bij Binnen de Veste! 

   

EVEN VOORSTELLEN 
3…. 

 Hallo, mijn naam is Dylan Franke, ik ben 16 jaar en woon in Zierikzee. ik zit op de 
Pontes Pieterzeeman in zierikzee. Ik doe daar praktijkonderwijs en zit in mijn 
examenjaar en dan moet ik drie dagen in de week stage lopen om mijn diploma 
te halen. ik moet de andere twee dagen naar school.ik hoop dat ik de kinderen 
iets kan leren en dat ik misschien ook iets van hun leer.ik denk dat ik hier een 
leuke tijd heb bij binnen de vesten.groetjes Dylan Franke 

   

OUDERHULP  Vorig week hebben we een oproep gedaan tot de mogelijkheid vooraf al in te 
schrijven op de hulp die u gedurende het schooljaar kunt bieden. Wij zijn 
uiteraard heel blij en dankbaar met de geboden hulp. 
Indien u deze week vergeten bent deze lijst in te leveren, maar u bent dit wel 
van plan, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht te doen. 
 
Bij voorbaat dank. 
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WATER ACTIVITEIT 
BOVENBOUW 
GROEP 6-7-8 

 DAM-X School Experience - Unit bovenbouw 6, 7 & 8 en V6, 7 & 8 
 
Op vrijdag 11 oktober nemen wij met de bovenbouw deel aan de DAM-X School 
Experience. Het belooft een geweldige dag te worden vol wateractiviteiten bij 
het Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. De dag zal om 9:00 beginnen en rond 
15:00 eindigen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons zouden kunnen 
brengen en/of halen. Willen jullie ons dit laten weten? 

   

ONZE MEESTER 
MARC 

 Skeeleren voor KIKA 
Meester Marc gaat volgende week vrijdag 6 september skaten voor KIKA. Hij 
neemt deel aan 24KIKA en gaat samen met 2 teammaten in Estafettevorm 24 
uur lang skaten voor het goede doel. Het team heet Luctor et Emergo. Op 
http://www.24kika.nl  vind je meer informatie over het evenement en kun je 
ook het team ondersteunen met een 
donatie. 
Meester Marc is ’s ochtends op school. Na 
12.00 uur is hij afwezig. De lessen van 
meester Marc worden ’s middags 
overgenomen door juf Renee. 
 
Wij wensen hem heel veel succes en mooi 
dat hij zich inzet voor het goede doel. 
 
 

http://www.24kika.nl/

