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AGENDA   11 september 

 16 september 

 17 september 
 

 Studiedag (alle kinderen vrij) 

 Schoolfotograaf 

 Informatieavond Binnen de Veste 
(regulier) 

   

GASTLES BUREAU 
HALT GROEPEN 7 EN 
8  

 

 Dinsdag 10 september zal er iemand van Bureau Halt een gastles komen geven aan de 
kinderen van de groepen 7 en V7 en 8 en V8.  
Het thema is deze keer: Groepsdruk 
In de voorlichting ervaren de leerlingen in een oefening zelf wat groepsdruk is: ze zien 
dat ze door groepsdruk iets anders kunnen doen dan wanneer ze alleen waren 
geweest. Aan de hand van een casus bespreken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je 
niets tegen je zin in doet onder invloed van anderen. De leerlingen bedenken zelf tips 
om weerbaarder te kunnen zijn. 
De gastlessen vinden op school en onder schooltijd plaats. 
 

                                    
 

   

WERKZAAMHEDEN 

 

 De komende weken vervangen ze, onder andere, de daken van de huizen 
tegenover onze school. Het bouwbedrijf zal een groot deel van onze stoep en 
parkeerplekken gebruiken voor materiaal en dergelijke.   
Ze verwachten 1 oktober klaar te zijn. Het kan (dus) zijn dat het wat overlast 
bezorgd bij het brengen en halen van de kinderen. 
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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? 
 
Er zijn al aanmeldingen voor hulp, 
maar nog niet genoeg. Op dit 
moment kunnen de helft van de 
kinderen er eventueel heen.  Als u 
de kinderen kunt halen en/of 
brengen laat het dan aub weten. 
U hoeft zeker niet een hele dag 
aanwezig te zijn. Het gaat 
voornamelijk om het vervoer er 
naar toe en/of  terug. 
Het zou jammer zijn als we deze dag aan ons voorbij moeten laten gaan.  
 
 

  

     

EVEN VOORSTELLEN 
…….. 

 Hallo Allemaal, 
 
Voor degene die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Nicky van 
Geenen en samen met mijn dochter Louise (groep 5) ben ik in 2014 het avontuur hier 
begonnen in Zierikzee. Sinds wij hier wonen houden we van bolussen, strand, BLØF, 
babbelaars en kunnen we al een heel klein beetje Zeeuws praten. Vooral de natuur en 
de gezellige sfeer in Zierikzee doet ons goed.  
Met vol enthousiasme ben ik dit nieuwe schooljaar begonnen met de opleiding 
Onderwijsassistent en daarbij horende stage op de basisschool ‘Binnen de Veste’. Ik 
heb altijd al met veel plezier in de kinderopvang gewerkt. Als hulpouder op de Binnen 
de Veste ging ik het sfeertje in het onderwijs proeven en dat beviel mij goed.  
De keuze was daarom al snel gemaakt om mij nog verder te ontwikkelen in dit mooie 
beroep. Werken met kinderen geeft mij energie! Kinderen zijn puur en elk kind is uniek. 
Als onderwijsassistente mag je een stukje deelnemen aan het proces dat een kind zich 
ontwikkelt tot een volwaardig mens en dat vind ik heel speciaal. Het begeleiden van 
kinderen door verschillende activiteiten te ondernemen en toch even dat stimulerende 
zetje te geven in de goede richting, spreekt mij aan. Daarnaast vind ik de band die je 
opbouwt met een kind en de sociale contacten met ouders en collega's ontzettend 
leuk. Geen dag is hetzelfde voor een onderwijsassistente waardoor elke werkdag een 
uitdaging voor mij is! Jullie zullen mij op de donderdag en vrijdag zien in de bovenbouw 
en ik zal ook af en toe een helpende hand bieden aan de andere klassen. Mochten jullie 
nog vragen hebben, stel ze gerust!  
 
Met Zeeuwse groet, 
Nicky van Geenen 

 

  

 
    

FORMULIEREN  
 Denkt u nog aan het privacyformulier en de ouderhulp formulieren. Graag zo spoedig 

mogelijk inleveren. 
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