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Ratel  

 
 

   

AGENDA   24 t/m 28 februari 

 2 maart 

 11 maart 

 21 maart 

 1 april 

 8 april 

 Voorjaarsvakantie 

 Studiedag (aansluitend op de vakantie!) 

 Start projectweek thema “Duurzaamheid” 

 ZK schoolschaken Terneuzen 

 Schoolvoetbaltoernooi jongens 

 Schoolvoetbaltoernooi meisjes 
   

SCHOOLFRUIT 

 

   
 
 
 
 

  

     

EN TOCH WEER 
KAMPIOEN! 

 

 

 Woensdagmiddag 19 februari was het eilandelijke schaaktoernooi in de aula van Pieter 
Zeeman. Dit jaarlijkse toernooi is al meer dan 20 keer door Binnen de Veste gewonnen, zo 
ook de afgelopen 3 jaren. Zou het dit jaar weer lukken? 
Met 3 teams gingen we er weer voor en het werd een spannende middag. Binnen de Veste 
1 en het team van ’t Staepel’of gingen de hele middag gelijk op in punten. Tegen elkaar 
werd gelijk gespeeld, dus ook die wedstrijd maakte geen verschil. Als de wedstrijdpunten 
gelijk zijn, gaat het om het aantal behaalde bordpunten (gewonnen partijen). Tegen het 
einde van de middag lag het team uit Renesse eerst 1 en bij het ingaan van de laatste 
ronde 0,5 bordpunt voor. Het kwam dus aan op de laatste wedstrijd. Binnen de Veste 1 
moest winnen, het liefst met 4-0 en dat lukte. ’t Staepel’of moest tegen Binnen de Veste 2 
en die pakten dat noodzakelijke puntje, waardoor Binnen de Veste 1 kampioen werd. Zelf 
hadden ze ook nog veel plezier van dat laatste bordpunt, want daardoor eindige Binnen de 
Veste 2 op de vierde plaats en mag daarom ook meedoen aan de strijd om het Zeeuws 
Kampioenschap op zaterdagmiddag 21 maart in Terneuzen. 
 
Inmiddels is ook de eindstand bekend van ons eigen schooltoernooi. Dat heeft even 
geduurd, vanwege een aantal inhaalpotjes. Ook ons eigen schooltoernooi was 
bloedspannend. Zowel Niels van Sighem als Casper van Marion verloren maar 1x en 
eindigden gelijk met 11 punten. Vanwege het onderlinge resultaat (Niels had van Casper 
gewonnen) is Niels uiteindelijk gekroond als kampioen en moest Casper genoegen nemen 
met de 2e prijs. De derde plaats was voor 
Finn Fokkens, met 9 punten. De 
prijsuitreiking is inmiddels geweest. De 
volledige eindstand hangt op het raam, bij de 
ingang van de school. 
 
 
 
 
 
 
 
Niels en Casper zij aan zij afgelopen woensdag in Pieter 
Zeeman.  
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UNIT ONDERBOUW 

 

 In de onderbouwunit staat sinds kort een boot in de klas! Met de zelf geknutselde 
verrekijkers staan de piraten op de uitkijk. Als de kust veilig is, gaan ze met een roeibootje 
op weg naar het onbewoonde eiland. Daar ligt namelijk een schat, gevuld met 
zelfgemaakte munten en sieraden.  

 
De afgelopen twee weken hebben de kinderen geknutseld 
voor materiaal dat in de hoeken gebruikt kan worden. Na de 
vakantie gaan de kinderen voor zichzelf knutselen, oa een 
eigen schatkistje met daarin mooie schatten. 
We zijn dit thema begonnen door het lezen van het 
prentenboek Woeste Willem! Vraag je kind maar eens waar 
dit verhaal over gaat.  
 
Voorlopig gaan we nog even verder met dit thema, we 
hebben namelijk nog genoeg leuke ideeën! 

  

     

NIEUWS VANUIT 
KIBEO

 

 Vorige week was het thema bij de baby- en peutergroep Valentijn. We zongen liedjes over 
mensen die we lief vinden, speelden spelletjes met emotiepoppen en maakten 
Valentijnscadeautjes voor de papa’s en mama’s. 
Vanaf deze week werken en spelen we, net als in de kleuterklas rondom het thema Piraten 
en Prinsessen. Tijdens dit thema zullen de peuters en de kleuters af en toe een activiteit 
samen doen, daar hebben we zin in!  
 

  

     

BIJLAGE 
 In de bijlage het verslag van de laatste MR vergadering. 

 
Een aanbod voor een sociale vaardigheidstraining voor a.s. brugklassers. 

  


