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NIEUWE JUF 

Nadat we wisten dat juf Maaike vanaf volgend 
schooljaar gaat werken in Middelburg, hebben we 
meteen een interne vacature uitgezet binnen Obase. 
We kunnen inmiddels blij en trots melden dat we 
een fijne nieuwe collega op Binnen de Veste hebben 
gevonden; Renee Lammerts.  
Juf Renee zal volgend schooljaar in de 
bovenbouwunit komen te werken. 
 
Wellicht is juf Renee voor sommige kinderen niet 
een heel onbekend gezicht; ze heeft al een aantal 
keer invalwerkzaamheden op onze school gedaan. 
 

STUDIEDAGEN 
Voor volgend schooljaar zijn er al 2 studiedagen 
bekend. Dit zijn de dagen waarop de leerkrachten 
verder gaan met de kindercoach opleiding. 
Deze dagen, waarop de leerlingen vrij zijn, zijn: 
Donderdag 3 oktober 2019 
Vrijdag 17 januari 2020 
Andere studiedagen (vrij voor de leerlingen) volgen 
z.s.m. 

 

AVONDVIERDAAGSE 
Dit jaar is er weer een avondvierdaagse in Zierikzee, 
die dit jaar zal worden gehouden van dinsdag 11 t/m 
vrijdag 14 juni. Als “Binnen de Veste” willen we dit 
jaar weer deelnemen, met kinderen vanaf groep 3. 
 
Kinderen uit groep 3 kunnen alleen meelopen als er 
iedere avond een persoonlijke begeleider meeloopt. 
Ook voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 lopen 

er begeleiders mee. Hiervoor zijn we nog op zoek 
naar enthousiaste ouders, opa’s, oma’s die een 
oogje in het zeil willen houden op alle leerlingen in 
hun directe “wandelomgeving”. Natuurlijk hopen we 
dat je als begeleider iedere avond meeloopt, je kunt 
dan ook voor een medaille inschrijven. Als je als 
begeleider niet alle avonden kunt of wilt meelopen, 
kan dat ook. Dit kun je op onderstaand strookje 
aangeven. (N.B. Als er niet voldoende begeleiders 
zijn, zullen we moeten afzeggen.) 
 
De wandelingen starten om 18:45 uur vanaf het 
Havenplein in Zierikzee. Opstellen gebeurt vanaf 
18:30 uur. Afhankelijk van de lengte van de tocht 
zullen we weer rond 20:30 uur terug zijn op het 
Havenplein. 
 
De kosten van de deelname zijn € 5,= per persoon. 
Je krijgt hiervoor een medaille en wat lekkers tijdens 
de wandelingen. Inschrijven kan door middel van 
onderstaand strookje. Je dient het strookje samen 
met het inschrijfgeld (gepast geld, wij kunnen niet 
terug geven) in een gesloten envelop uiterlijk 4 juni 
in te leveren bij de juf /meester van je kind of in de 
sportouderbrievenbus in de gang van de school. 
 

Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen 
dit jaar inschrijven voor de laatste 
avond; vrijdag 14 juni. Ook zij 
krijgen dan een traktatie en een 
medaille, de kosten hiervan zijn 2 
euro  (gepast geld, wij kunnen 
niet terug geven). Geef duidelijk 
aan op het onderstaande strookje 
als je kind alleen deze avond mee 

loopt en wie zijn/haar persoonlijke begeleider is!  

AGENDA 

 3 juni 

 6 juni 

 10 juni 

 11 t/m 14 juni  

 11 t/m 14 juni  

 26 juni 
 

 Studiedag (leerlingen vrij) 

 Schoolreis 

 Tweede Pinksteren (leerlingen vrij) 

 Schoolkamp groep 8/V8 

 Avondvierdaagse 

 Studiedag (leerlingen vrij) 
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We hopen dat het een succesvolle maar vooral een 
gezellige avondvierdaagse wordt. Met eventuele 
vragen kunt je terecht bij de sportouders, via 
sportouders.binnendeveste@gmail.com of 
telefoonnummer: 06-44001535. 

 
Met vriendelijke groet, 
Sportouders Binnen de Veste, Mariëlle van Oeveren 
en Saskia Stoutjesdijk 
 
 

 
 

Ja, ik loop mee met de avondvierdaagse! 
 
Naam leerling:      Telefoonnummer:  
Groep:        
Ingesloten bedrag: € ….     
Ik loop voor de ….  keer mee     
Ik loop alleen vrijdag avond mee….(groep 1/2)   Handtekening 
ouder(s)/verzorger(s) 

 
Naam begeleider:     Telefoonnummer: 
 
Ik loop mee op:    DI WO DO     VR  (s.v.p. omcirkelen) 
Ik wil wel / geen medaille na afloop (kosten € 5,=) 
Ik loop voor de ….  keer mee (alleen van toepassing bij een medaille)       
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