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Ratel  

 
    

AGENDA   31 oktober- 1 november 

 6 november 

 8 november 

 11 november 

 19 november 

 27 november 

 Doe-us (groep 7/8 en V7/8) 

 landelijke stakingsdag basis-onderwijs 

 Nationale schoolontbijt 

 voorlichtingsavond brugklas-PO 

 bezoek Pontes Pieter Zeeman (Vitr. 7/8)  

 bezoek Pontes Pieter Zeeman (groep 7/8)  
   
LEERKRACHTEN-
TEKORT 

 Waarschijnlijk heeft u via diverse media vernomen dat het leerkrachtentekort in 
Nederland verder toeneemt. Tot nu toe lukt het binnen onze stichting nog om de 
vacatures voor vaste banen in te vullen. Echter, voelen wij dit tekort al wel duidelijk 
wanneer we invallers nodig hebben voor bijvoorbeeld een zieke leerkracht; in veel 
gevallen is er geen externe vervanging beschikbaar. Tot op heden lukt het ons steeds dit 
op te lossen met de eigen leerkrachten, die dan extra komen werken. Wij verwachten 
dat ook hier de rek op een gegeven moment uit zal zijn.  
Dit kan ertoe gaan leiden dat we in een dergelijk geval moeten vragen de kinderen van 
die specifieke groep thuis te laten voor die dag. Uiteraard proberen wij dit te 
voorkomen, maar willen u bij voorbaat vragen om begrip wanneer dit het geval zal zijn.  

   
STAKING   We kunnen inmiddels melden dat woensdag 6 november een stakingsdag zal zijn. Onze 

school zal deze dag daarom niet open zijn. 
     
MATERIELE SCHADE  
 

 Binnen de Veste is een Kanjerschool. Kanjertraining is een methode die de sociale en 
emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Eén van de uitgangspunten van de 
Kanjertraining is ‘dat we goed zorgen voor de spullen van onszelf, de ander en de 
school.’  
We hebben de afgelopen periode flinke investeringen gedaan om het onderwijs passend 
en modern te maken. Het gebruik van Chromebooks voor iedere leerling vanaf groep 3 is 
daar een belangrijk onderdeel in.  
Af en toe gaat er op dit gebied helaas ook weleens iets mis waarbij spullen van school 
beschadigen of stuk gaan. Uiteraard moeten deze spullen gerepareerd of vervangen 
worden om het onderwijs vorm te kunnen blijven geven. Wanneer deze kosten voor 
rekening van de school komen zullen we daardoor op andere uitgaven moeten 
bezuinigen. 
In het geval dat een leerling spullen van school beschadigt door gedrag wat we niet als 
Kanjergedrag aanmerken, zullen we daarom de kosten voor reparatie of vervanging 
doorberekenen aan ouders/verzorgers. Uiteraard kunt u de kosten verhalen op uw WA-
verzekering. Wij gaan ervan uit dat we hierin op uw begrip kunnen rekenen. 

  

     
WORKSHOPS EN/OF  
TALENT 
 

 Eerder dit jaar hebben we via het formulier 'ouderhulp' proberen te inventariseren 
welke ouders een gastles zouden willen geven. We hebben hier al wat reacties op gehad, 
maar zouden dit graag nog wat verder uit willen breiden. 
Ons idee hierachter is, om nog meer te doen met hobby’s / beroepen van ouders en 
kinderen op school. 
Door het organiseren van workshops kunnen kinderen kennis maken met tal van nieuwe 
onderwerpen. Maar hier hebben we wel uw hulp bij nodig. 
We willen vragen of iedereen de bijlage “inventarisatie workshops” bij de ratel hiervoor 
in wil vullen., 

  

   



 O P E N B A R E  D A LTO 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          Z I E R I K Z E E  

SCHOOLFRUIT 

 

  We zijn als school weer ingeloot om deel te nemen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma 2019-2020. Het programma loopt van de week van 11 november 
t/m de week van 17 april. 
We krijgen 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele school 
De fruitdagen zijn waarschijnlijk op dinsdag, woensdag en  donderdag, maar dit is nog 
even afhankelijk van de leverdag. Zodra we dit weten worden de fruitdagen definitief 
doorgegeven. 
Uw kind hoeft op deze dagen dan geen fruit/groente mee te nemen, omdat dat in de 
groep uitgedeeld wordt. Mocht u naar aanleiding van vorig jaar het idee hebben dat het 
voor uw kind niet voldoende is mag u altijd een extraatje in de tas stoppen als “reserve”. 
  
Begin van dit jaar zijn er al een aantal ouders die zich hadden opgegeven voor het 
fruit/groente snijden op de ochtenden (om half 9), maar een aantal extra handen is altijd 
welkom. Mocht u zich hiervoor nog op willen geven, laat het dan weten aan de 
leerkracht of per mail aan Jannie j.kunst@obase.nl. De fruitouders horen ook zo spoedig 
mogelijk op welke dagen we hun hulp kunnen gebruiken. 

   
VOORLICHTINGS-
AVOND  BRUGKLAS- 
VO 
 

 Op maandagavond 11 november organiseren we een voorlichtingsavond over de 
overstap naar de brugklas. 
We hebben daarvoor mevrouw V. Faut  van Pieter Zeeman uitgenodigd.  
In de eerste plaats zal ze een aantal algemene zaken belichten. Daarnaast geeft ze 
een overzicht van de inrichting van het Voortgezet Onderwijs in alle lagen en niveaus. 
Uiteraard zal zij ook een en ander kunnen vertellen over de onderwijsvernieuwingen 
en de op handen zijnde nieuwbouw van de school in Zierikzee. 
De avond begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 21.30 uur afgelopen zijn. 
Graag van tevoren opgeven bij juf Renee of meester Ton, als u hierbij aanwezig wilt zijn. 
 

 

  

     
BEZOEK PONTES 
 

 Dinsdag 19 november brengt groep Vitruvio 7/8 een bezoek aan de Pontes. Naast een 
rondleiding krijgen we twee proeflessen. We vertrekken even na half negen en zijn aan 
het einde van de ochtend weer terug. Fiets mee deze dag. 
Woensdag 27 november brengen groep 7 en 8  een soortgelijk bezoek. 

  

     

DOE-US 
 

 Doe-us! is een cultuureducatieproject voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs 
op Schouwen-Duiveland, georganiseerd door de acht musea op het eiland, in nauw 
overleg met de scholen. De musea zijn verenigd in de Vereniging Musea Schouwen-
Duiveland (VMSD).  
Op donderdag 31 oktober gaat Vitruvio 7/8 naar de Museumhaven en het 
Stadhuismuseum. Zij gaan er op de fiets naar toe. Rond half 9 vertrekken ze op school en 
rond half 3 zijn ze weer terug.  
Op vrijdag 1 november gaat groep 7/8 naar museum Goemanszorg en het 
watersnoodmuseum. Zij moeten om 8.20 op school zijn en vertrekken half 9 met de bus, 
de bus vertrekt rond half 3 bij het museum, we zijn dus iets later terug. 
Groep 6 heeft deze dag een gewone lesdag. 
Voor beide groepen geldt dat de kinderen een lunchpakket mee moeten nemen.  Voor V 
7/8 zijn we nog op zoek naar ouders die deze dag mee willen als begeleider. 
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VANUIT DE 
MIDDENBOUW: 
SCHOOLHOND JOEP 

 Het is leuk dat joep er is in de school want we 
mogen vaak voor lezen en de hond aaien . Je 
moet het wel eerst vragen .Joep is zacht en 
heel lief hij is ook heel groot hij is een jaar 
geworden vandaag en braaf als wij iets willen 
geven. Als hij iets wil eten wilt hij vaak 
snoepjes. Hij is ook heel braaf en rustig. 
Hij mag ook vaak naar buiten. En hij is krullig 
en we lezen de gorgel voor want dat vind 
joep leuk. En hij vind dat gezellig.We doen 
ook weleens een spelletje met joep. Hij is ook grappig. We worden ook rustig van Joep. 
En dat is gezellig. 
Waut, Joeri en Finn  

  

KIBEO 

 

 Hallo allemaal, 
Dit keer een stukje vanuit de bso. Het ons leuk om jullie via deze weg een kijkje in een 
bso middag te geven. Om half 3 komen de kinderen die naar de bso mogen bij ons 
binnen. Met z`n allen wachten de kinderen op de trap, zo kunnen we zien wie er is en 
wie nog niet. Bij alle weersomstandigheden, behalve heel harde regen, gaan we naar 
buiten. Daar wordt er gevoetbald, spelletjes gedaan, Pokémon kaarten uitgewisseld, 
tekeningen gemaakt en lopen er ook wel eens ridders en prinsessen rond. Rond kwart 
voor 4 gaan we naar binnen en eten we met z'n allen fruit en drinken we sap met als 
afsluiter een koekje! Hierna mogen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten; 
grote blokkenhoek, Kapla, knutselen, tekenen, poppenhoek of gewoon nog even lekker 
buiten spelen. We zorgen dat we voor 17uur alles hebben opgeruimd en dan eten we 
nog een cracker met iets lekkers erop. Tussen 17uur en 18uur worden alle kinderen weer 
opgehaald. 
Tot de volgende keer! Groetjes Danielle, Nazaket en Carolien 

  

     

NATIONALE 
SCHOOLONTBIJT

 

 Op vrijdagmorgen 8 november nemen wij weer deel aan het Nationale Schoolontbijt.   
De kinderen gaat deze ochtend starten met een gezond ontbijtje op school. 
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! 
Natuurlijk met allerlei gezonde variatie in brood en 
beleg en met yoghurt, muesli, tuinkers, melk, thee, 
fruit en groente. Zoals elk jaar is het gevarieerde 
pakket samengesteld volgens de Schijf van Vijf van 
het Voedingscentrum 

 

  

     

MR  In de bijlage de notulen van de MR vergadering van 1 oktober 2019   
     

MOSSELLOOP  Bijlage flyer mosselloop   
     

http://nbc.m12.mailplus.nl/nct38646955/I6xabazSmigvyPd

