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AGENDA   16 januari 
 

 17 januari 

 30 en 31 januari 

 24 t/m 28 februari 

 Start schoolschaaktoernooi Binnen de 
Veste/Vitruvio 

 Studiedag (leerlingen vrij) 

 (mogelijke) stakingsdagen 

 Voorjaarsvakantie  
   

STAKING 
 Op 30 en 31 januari zijn er weer landelijke stakingsdagen aangekondigd in het onderwijs. 

Onze school zal deze dagen ook gesloten zijn, wanneer deze staking definitief doorgaat.  
Zie bijlage voor een begeleidende brief. 

     

OPEN DAGEN 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS 

 

 

 In januari en februari zijn er volop open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs 
in Zeeland e.o. Hieronder een overzicht van de meest voor de hand liggende scholen in 
de buurt. Om goed geïnformeerd te zijn is het verstandig om de websites te bezoeken. 

School en plaats  Website  Data 

Pontes Pieter Zeeman, 
Zierikzee 

https://www.pieterzeeman.nl  15 januari 

Goese Lyceum, Goes  https://oranjeweg.goeselyceum.nl  17 en 18 januari 

Ostrea Lyceum, Goes  https://www.ostrealyceum.nl  20 en 21 januari 

Nehalennia, 
Middelburg  

https://nehalennia.nl  20, 22 en 28 januari 

RGO, Middelharnis  
http://www.rgomiddelharnis.nl/nl/ 
home 

18 januari 

Isaac Beeckman 
Academie, Kapelle 

http://www.isaacbeeckman.svpo.nl  via aanmelding 

CSW - Bestevaêr 
(Vrije School) 

http://cswalcheren.nl  10 februari 

 
Sommige scholen hebben naast de open dag(en) informatieavonden en meeloopdagen. 
Raadpleeg hiervoor de websites van de scholen. 

  

     

DE HANDBALNL 
HANDBALBUS   

 

 Op 9 januari is de HandbalNL handbalbus naar onze school gekomen, om de gymlessen 
over te nemen! In plaats van de gymles kregen de leerlingen op deze dag een 
handbalclinic. De clinic stond volledig in het teken van plezier maken en de handbalsport 
leren kennen. 
Ruim 450 scholen hadden zich aangemeld voor de handbalbus, na loting is Binnen de 
Veste als enige school in Zeeland uitgekozen om de handbalbus te ontvangen! 
De HandbalNL handbalbus is een initiatief van het Nederlands Handbal Verbond. Deze 
bus gaat door het land rijden tijdens het wereldkampioenschap van de Oranjedames (30 
november tot en met 15 december) en het Europeeskampioenschap van de Oranjeheren 
(10 januari tot en met 26 januari). 
Later in dit schooljaar, waarschijnlijk na de herfstvakantie, wordt er een handbaltoernooi 
voor basisschoolleerlingen georganiseerd. Dit was daarom al een leuke manier om met 
de sport kennis te maken. 
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HANDBAL 
VERENIGING 

DELTA SPORT 

 Hallo jongens en meisjes, 
Afgelopen donderdag waren we bij jullie voor een leuke handbal les. 
Als jullie het leuk vinden om eens mee te trainen, dan kunnen jullie altijd 4x gratis 
meetrainen, om te kijken of je het leuk vind. 
  
Wij trainen  in sporthal Laco op donderdag. 
De jeugd tot  12 jaar traint van 18.00 tot 19.00 
De jeugd van 13 tot 16 jaar traint van 19.00 tot 20.15 
   
Zien we jullie dan ? 
   
Met sportieve handbalgroet, 
Rick Evertse 
HV Delta Sport Zierikzee 

  

     

NIEUWE 
SCHOOLSHIRTJES 
VOOR DE JONGSTE 
LEERLINGEN 

 

 We hebben van het bedrijf van de moeder van Aylin 
(Flay Schoonmaak) een aanbod tot sponsoring gehad.  
Hierbij hebben gevraagd om extra schoolshirtjes voor 
onze jongste leerlingen…. die kunnen we namelijk nog 
wel wat extra gebruiken. 
 
Bedankt voor deze mooie bijdrage namens al onze 
sportieve leerlingen! 
 

  

     

SCHOOLFRUIT 
 Het schoolfruit voor komende week is: 

 
Mango                                                  Manderijn                                Sinaasappel 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

     

SCHOOLSCHAAK- 

TOERNOOI 

 Vanaf aanstaande donderdag (16 januari) willen we weer starten met ons jaarlijkse 
schaaktoernooi. Het is een competitie over 12 rondes. Elke week worden 3 partijtjes 
gespeeld. Alles bij elkaar duurt het vier weken. De donderdag na de laatste ronde, op 13 
februari,  is er een prijsuitreiking. Het is de bedoeling dat de 12 à 15 hoogst geëindigde 
kinderen onze school gaan vertegenwoordigen bij het eilandelijk schaaktoernooi op 
woensdagmiddag 19 februari. We maken dan 3 teams. Als ze daar bij de beste drie 
eindigen, krijgt dit nog een vervolg: de strijd om het Zeeuws kampioenschap, op een 
zaterdagmorgen begin maart, in Terneuzen. 
Kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8, die schaken een beetje leuk vinden, kunnen zich vóór 
woensdag 15 januari bij hun juf of meester opgeven. Het is dan wel de bedoeling dat je 
vier weken lang meedoet. Als je een keer verhinderd bent, moet je dat even laten weten 
aan je juf/meester of meester Marc of meester Ton. In de week daarna worden de 
gemiste wedstrijdjes ingehaald. Dat geldt ook voor kinderen die door ziekte een ronde 
missen. 
We starten dus op donderdag 16 januari. Het begint om 14.45 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. 
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KOKEN MET 
WINTERGROENTE 

 Op vrijdag 24 januari gaan we met de kinderen vanaf groep 4 (zowel regulier als Vitruvio) 
en Vitruvio 3 koken met wintergroenten. Leuk, lekker en leerzaam! 
Op deze dag is het fijn als de kinderen bord, beker en bestek (voorzien van naam in een 
tasje) meenemen.  
We hebben op deze dag veel kookmaterialen nodig. We hebben al een aantal materialen 
aangeschaft maar als u thuis materialen voor het koken over heeft, die u aan school zou 
willen schenken, horen we dat graag. U kunt met de leerkrachten overleggen of we dit 
op school kunnen gebruiken. 
Op 24 januari kunnen we veel assistentie gebruiken van ouders. Als u in de gelegenheid 
bent om te helpen, horen we dat graag van u (u hoeft hiervoor geen keukenprins(es) te 
zijn)! U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.  

 

  


