
 
 

 
 

 
 
 
Agenda  ● 8 september 2020  

● 18 september 2020  
● Schoolfotograaf 
● Studiedag 

   

‘Achtergelaten’ 
fietsen 

 Er staan behoorlijk wat fietsen in onze fietsenstalling waarvan wij het vermoeden 
hebben dat ze niet meer gebruikt worden. We hebben deze fietsen aan het begin van 
deze week uit de fietsenstalling gehaald en de kinderen de gelegenheid gegeven te 
kijken of we mogelijk per ongeluk een fiets uit de fietsenstalling gepakt hebben die nog 
wel gewoon gebruikt wordt. 
 
De fietsen waarvan wij nu nog denken dat ze weg kunnen, zijn op de foto gezet en kunt 
u vinden in de bijlage bij deze Ratel. Indien u alsnog een fiets herkent die van u / uw 
kind is, laat het dan voor vrijdag 4 september 2020 aan ons weten. Na deze datum gaan 
de fietsen weg. 

    

Verrassing  Mits de weersomstandigheden het toelaten hebben we 
aanstaande dinsdagmiddag, 1 september, (onder schooltijd) een 
verrassing voor alle kinderen van de school.  
 
Dit komt omdat meester Ton en meester  Marcel al 40 jaar 
werkzaam zijn in het onderwijs!  
 

   

Schoolfotograaf  Dinsdag 8 september 2020 komt de schoolfotograaf. 

   

Privacy voorkeur  Deze week hebben alle kinderen weer een brief meegekregen waarop u de privacy 
voorkeur aan kunt geven. Wilt u deze z.s.m. mee terug geven. 
Graag ontvangen we ook bericht als er e-mailadressen, adressen en/of 
telefoonnummers gewijzigd zijn. 

    

Koptelefoons/ 
oortjes 

 In de unit midden- en bovenbouw zijn er nog veel kinderen zonder koptelefoon of 
“oortjes”. Dit gebruiken we met grote regelmaat tijdens het werken op de 
Chromebooks. Ieder kind moet een eigen koptelefoon op school hebben. Het is handig 
om deze te voorzien van naam en om het te bewaren in een zakje of doosje. 

                                                                        
    



Gymlessen  De afgelopen jaren hebben we voor het gymonderwijs gebruik kunnen maken van de 
gymzalen van Pontes Pieter Zeeman. Het komende schooljaar wordt er een nieuw 
schoolgebouw neergezet, waardoor wij gedurende deze periode geen gebruik kunnen 
maken van deze gymzalen. 
Wij gaan dit schooljaar daarom met de groepen 3 tot en met 8 gymmen in 
sportcentrum Laco. De gymlessen zijn op maandag 
ingepland. 
We maken gebruik van busvervoer voor de groepen 3 en 4 
van Binnen de Veste-regulier en groep 3, 4 en 5 van 
Vitruvio. De andere groepen gaan met de fiets naar Laco. 
Het is daarom van belang dat alle kinderen vanaf groep 5 
(regulier) en groep 6 (Vitruvio) elke maandag met een geschikte fiets naar school komen 
of een geschikte fiets op school hebben staan.  
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat alle kinderen op een veilige manier naar de gymles 
fietsen. Wij vragen van u de volgende investering: 
- Zorg voor een goede / veilige fiets voor u kind. 
- Voor de wat jongere kinderen; oefen vast een keer met op en neer fietsen naar Laco 
sportcentrum. 
We gaan aanstaande maandag, 31 augustus, voor de eerste keer gymmen. 
 
Gymkleding 
De kinderen groeien door….Wilt u voorafgaand aan de eerste gymles kijken of de 
kleding en schoenen nog van de juiste maat zijn, zodat ze weer prettig kunnen 
gymmen? 

    

Bloembollen

 

 We hebben twee grote kratten met bloembollen gehad van de familie Nijssen voor op 
ons schoolplein. Wat zijn we daar blij 
mee! Bedankt.  
 
 
 
  

    

Wereldoriëntatie  Voor de lessen wereldoriëntatie kunnen we in de bovenbouw (regulier en Vitruvio) nog 
een aantal dingen gebruiken: 

- glazen (sap)flessen (niet te smalle hals) 
- verpakkingen (leeg en schoon) van kroketten 
- stuk bubbelplastic (voor 5 stukjes van 10x10cm) 

   

Onderbouw  Willen jullie er aan denken het eten en drinken van de kinderen te voorzien van naam? 
Dit om verwarring te voorkomen en het zoeken makkelijker te maken. Alvast bedankt! 
 

 
 

  
 

 



  

 
 

 


