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Ratel  

 
    

AGENDA   12 december 

 18 december 

 18 december 

 19 december 

 20 december 

 Schoolschaatsen Unit BB en V7/8 

 Kerststukjes maken 

 Kerstviering (17.00 uur) 

 Schoolschaatsen groep 3, 4, 5 en V3 t/6 

 Kerstvakantie (alle leerlingen 12.00 uur 
vrij) 

   
SINTERKLAASFEEST 
BINNEN DE VESTE 

 Het Sinterklaasfeest zit er weer op. Wat hebben we het leuk gehad. De school 
was prachtig versierd met onze eigen gemaakte vlaggetjes en leuke huisjes. Er is 
door de hele school veel geknutseld, gezongen en gedanst.  
Donderdag hadden we de eer om Sinterklaas en zijn Pieten te mogen ontvangen 
bij ons op school. Ze kwamen aan in een stoere legerauto.  
Na een welkomstwoord van Jeroen ging Sint naar de speelzaal. Daar hebben de 
kinderen van de onderbouw hun talent mogen showen. Wat ging dat goed! We 
hebben echt talent op school. Alle kinderen hebben genoten van de optredens en 
de lieve woorden van Sint. Als klap op de vuurpijl had hij ook nog voor iedereen 
een cadeautje meegenomen.  
De bovenbouw kon natuurlijk ook rekenen op een kort bezoekje van de Sint. Daar 
werden de mooiste surprises uitgepakt en de grappigste gedichten 
voorgedragen.  
's Middags is er door de hele school ook nog van alles gebeurd. We hebben 
gespeeld, gebakken, gezongen, gedanst, getekend en nog meer gespeeld.  Ook 
met de kinderen en leerkrachten hebben we een gezellig sinterklaasfeest gevierd, 
en wat zijn er in de groepen mooie surprises gemaakt. 
We willen iedereen die meegeholpen heeft aan de organisatie van het Sinterklaas 
feest bij deze hartelijk bedanken voor hun inzet! Sinds dit jaar hebben we naast 
de Ouderraad, extra hulp van ouders die zich hebben ingeschreven via de lijsten 
die u heeft meegekregen aan het begin van het schooljaar. Voor de organisatie 
van het Sinterklaas feest hebben deze ouders bijvoorbeeld de mooie vlaggen 
gemaakt die de afgelopen weken in school gehangen hebben! Onze school had er 
niet zo mooi uitgezien als zij er niet geweest waren. Alle betrokkenen; OR, 
hulpouders, Sint en Pieten, mensen die voor het vervoer van de sint hebben 
gezorgd: nogmaals bedankt!  

     
SCHOOLFRUIT  Aankomende week krijgen de kinderen de volgende fruitsoorten: 

 
 
Pomelo (Woensdag)          Banaan (Donderdag)   Appel Pink Lady (Vrijdag) 
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KERSTSTUKJES 
MAKEN 

 De kinderen mogen woensdag 18 december kerststukjes maken. De kinderen 
moeten daarvoor meenemen: een potje en versiersels! De school verzorgt de 
oase en groen. 

  

     

KERSTVIERING 

 

 Woensdag 18 december is het weer tijd voor het jaarlijkse kerstdiner op Binnen 
de Veste. Het diner start om 17.00 en eindigt rond ± 18.30. 
Inlooptijd voor het brengen van uw kind(eren) is van 16.30 - 17.00 uur. In de 
speelzaal zal tijdens deze inloop gelegenheid zijn voor ons jaarlijkse fotomoment 
verzorgd door de OR.  
Eerder ophalen in de groepen/lokalen is niet wenselijk i.v.m. het programma.  
Net als vorig jaar zal er in de speelzaal een ouderborrel worden georganiseerd 
vanuit de OR zodat u, tijdens het kerstdiner van uw kind, kunt wachten op school 
in een gezellige sfeer! 
Om e.e.a. qua kosten binnen de perken te houden stellen de leerlingen zelf het 
menu samen waarbij iedereen een steentje bijdraagt en een stukje maaltijd voor 
zijn/haar rekening neemt. We zouden het fijn vinden als u hieraan wilt 
meewerken. Mocht dit een probleem opleveren dan kunt u altijd contact 
opnemen met de juf/meester van uw kind, om een oplossing te vinden. 
Heeft uw kind een dieet of een allergie: Wilt u dit tijdig aangeven aan de 
leerkracht. We willen graag dat er voor alle kinderen iets te eten is. 
Uw kind heeft reeds een strookje of zal dat in de komende week meekrijgen 
waarop het "gerecht" staat aangegeven. Wilt u s.v.p. de op het strookje vermelde 
aantallen aanhouden. De hoeveelheden zijn namelijk afgestemd door de 
leerkracht en afwijkingen hiervan hebben in het verleden geleid tot het moeten 
weggooien van goed voedsel. 
Wilt u op woensdagochtend aan uw kind(eren) bestek, een bord, een 
soepkom(metje)/bakje en een beker meegeven? Zo kunnen we in de ochtend de 
tafels al feestelijk dekken en verloopt de binnenkomst ‘soepel’.  
Graag de spullen voorzien van de naam van uw kind(eren) in een tasje. 

  

     
UITNODIGING 
OUDERBORREL 
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DOORNROOSJE  Ook dit jaar mogen we van Aemstie Alive weer 10 vrijkaarten uitdelen voor de musical 
Doornroosje  
Wat moet je doen om kans te maken op een vrijkaartje? 
Je moeten een leuke poster op A3/A4 papier in het thema van Doornroosje maken, je 
mogen knippen/plakken/kleuren/knutselen, alles mag zolang het maar op het papier 
past. 
Tot en met 9 januari kan je je werkstuk inleveren bij juf Annet (Vitruvio 3/4). De juffen en 
meesters bepalen dan wie de 10 winnaars zijn. De winnaars ontvangen de kaartjes na 10 
januari.  
Met 1 musicalkaartje mag ook 1 ouder gratis mee naar binnen.  
De tekeningen zijn op 25 januari te bewonderen in de hal van Sportcentrum 
Westerschouwen Daleboutsweg 9 in Burgh-Haamstede, waar de musical gespeeld 
wordt. 
 Hopelijk doen veel kinderen mee.  
 

  

     
MAD SCIENE  Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

  
Mad Science start op 14-01-2020 een cursus op OBS Binnen de Veste. Op 9 december is 
er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een show als introductie. Alle kinderen die een 
flyer mee naar huis krijgen kunnen zich voor de naschoolse activiteit inschrijven. Aan 
deze workshops zitten wel kosten verbonden. 
De workshops “Reacties in de Ruimte” voor kinderen van groep 3 t/m 8 zijn op de 
dinsdag om 14.45 uur: 
14-01-2020, 21-01-2020, 28-01-2020, 04-02-2020, 11-02-2020, 18-02-2020 
  
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Ga 
naar huis met leuke gadgets en steek er ook nog iets van op! 
  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar 
starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe 
lessen en gadgets! 
  
https://inschrijven.mad-science.nl  
 

  

     

SCHOOLHOND JOEP  Schoolhond Joep 
Op woensdagochtend gaat Joep naar school. Het pilot project is na de zomervakantie 
gestart. Schoolhond Joep is in alle klassen langs geweest. Het doel is om kinderen kennis 
te laten maken met de hond in het algemeen. Kinderen leerden onder andere dat ze 
eerst vragen of ze mogen aaien, zoals ook op het dekje van Joep staat. Kinderen leren 
omgangsregels die meer veiligheid waarborgen in het contact tussen kind & hond in het 
algemeen.  
Het succes is groot. Joep kan nog meer betekenen voor kinderen. In goed overleg met 
leerkrachten en ouders werken kinderen met Joep samen aan individuele doelen. Joep 
luistert zonder oordeel, maakt geen onderscheid en heeft veel dezelfde interesses als 
kinderen. Joep leert stap voor stap. Hij kan zelfstandig nadenken, maakt eigen keuzes en 
is ook zo nu en dan toe aan een pauze. 
Kinderen leren hem te coachen. Zij krijgen inzicht in zijn leerproces. Joep geeft terug als 
iets niet duidelijk is. Luistert niet, als hij je niet serieus neemt. Hij is open en eerlijk en 
boven alles een kroelbeest om bij te ontspannen. Leerkrachten krijgen informatie 
teruggekoppeld en zien nieuwe openingen. Zij maken dankbaar gebruik van het 
verworven inzicht en aken de vertaalslag naar de leerdoelen van hun leerlingen.  

  

https://inschrijven.mad-science.nl/

