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AGENDA   17-21 februari 

 24 t/m 28 februari 

 Maandag 2 maart 

 11 maart  

 Rapportgesprekken 

 Voorjaarsvakantie 

 Studiedag (leerlingen vrij) 

 Start project thema “Duurzaamheid 

   

OUDERHULP 

 

 Bij de rapportgesprekken volgende week zullen alle leerkrachten inschrijflijsten 
voor ouderhulp klaar hebben liggen. Wij hopen via deze weg extra handen en hulp 
te kunnen krijgen om leuke en leerzame activiteiten mogelijk te kunnen maken! 

   

FIEN 

 

 

 

 

 

 Onze collega juf Judith is afgelopen zaterdag bevallen van een 
dochter: Fien. Moeder en dochter maken het goed. Papa Ben en 
broer Job kwamen deze week alle kinderen op school verrassen met 
een lekker stukje cake ter ere van deze gelegenheid.  
Judith, Ben en Job: heel veel geluk toegewenst met jullie dochter en 
kleine zusje! 
 

  

     

SCHOOLFRUIT DEZE 
WEEK 

 

                         

  

     

STUDIEDAG  
 Op maandag 2 maart is er een studiedag voor de leerkrachten. Dit is de maandag 

na de voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn dan vrij. 
Tijdens de studiedag bespreken we de voortgang van alle kinderen op 
schoolniveau en werken we aan de ontwikkelingen van het onderwijs op Binnen de 
Veste en Vitruvio.  
 

  

     

VERVANGING  
 Afgelopen week zijn er een aantal leerkrachten afwezig geweest i.v.m. ziekte 

(meester Marcel, juf Caroline Vitruvio, juf Caroline, juf Rachel) 
Het is een hele puzzel geweest om, zonder dat u en de kinderen er last van 
hadden, dit op te lossen. Het aanbod van vervangers is heel klein of is er niet.  
Dat alles min of meer geruisloos is opgelost is zeker te danken aan de hulp en 
bereidheid van de leerkrachten op Binnen de Veste/Vitruvio om o.a. extra te 
werken en (ambulante) tijd anders in te zetten. Iedereen denkt altijd actief mee 
aan een oplossing. Onze dank hiervoor. 

  


