
 
 

 
 

 
 
 
Agenda  ● 8 september 2020  

● 18 september 2020  

● 30 september 2020 

● 17 oktober 2020 

● Schoolfotograaf 
● Studiedag 

● Start Kinderboekenweek 

● Start herfstvakantie 
   

Voorstelrondje  

stagiaires  

 Hoi,  

Mijn naam is Thijs Hazebroek, Ik ben achttien jaar oud en zit in het 
tweede leerjaar van de opleiding Kindprofessional. Na deze 
opleiding ben ik nog van plan om de Pabo te gaan doen. Naast dat 
ik naar school ga, werk ik in een restaurant (Eethuis Schouwen). In 
mijn vrije tijd ga ik graag tennissen en naar de sportschool. 
 
 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Indy Poelman, ik ben 17 jaar. Ik 
doe de opleiding Kind Professional, dit is een 
combi opleiding van pedagogisch 
medewerker en onderwijsassistent. Voor mijn 
school mag ik drie dagen in de week stage 
gaan lopen en dat mag ik op deze school doen. Ik denk dat ik het 
hier heel erg naar mijn zin ga hebben. In mijn vrije tijd vind ik het 
heel leuk om te tekenen, ook zit ik op streetdance. Ik heb een 

oudere broer en nog 2 jongere zusjes. 
 
Hallo allemaal! 

Ik zal mij even voorstellen. 

Mijn naam is Jesse Claessen en ik kom komend schooljaar 
stage lopen op Binnen de Veste. Dit zal iedere maandag zijn, 
en soms een hele week. Dit doe ik in het kader van mijn 
opleiding aan de Pabo op de HZ University te Vlissingen. 

Ik ben 22 jaar oud en woon al 14 jaar op 
Schouwen-Duiveland. Ondertussen ben ik aan mijn tweede 
jaar van de Pabo begonnen. In mijn vrije tijd teken en 
schilder ik ontzettend veel. Ik sta dus te popelen om 
creatieve, leerzame en praktische leeractiviteiten voor de 
kinderen in elkaar te zetten.  

Natuurlijk vind ik het ook ontzettend gezellig om even te kletsen! Aarzel dus niet om mij 
even aan te spreken als u nog verdere vragen heeft.  

 

We gaan er een ontzettend leuk jaar van maken samen, tot volgende week maandag! 
 



Mijn naam is May-Britt Berrevoets en ik ben 19 jaar oud.  

Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik loop op de maandag, dinsdag en 
woensdag stage in groep 6,7 en 8.  

Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik het super leuk vind om samen met 
kinderen te werken, kinderen iets te leren en om kinderen te zien 
groeien in de loop van het jaar.  

Naast mijn opleiding vind ik nog meer dingen leuk om te doen. Ik 
voetbal 3 keer per week bij MZC’11 in Vrouwen 1. Ik ben ook 
altijd in voor een gezellige middag met vrienden en vriendinnen. 
Ik werk bij Tapasbar t’ Schuitje en de Albert Heijn, dit vind ik ook 
hartstikke leuk, omdat het een leuk, gezellig en jong team. 
Tenslotte hou ik ook heel erg veel van reizen en op vakantie gaan, 
omdat je dan lekker kan genieten van het mooie weer en 
verschillende culturen leert kennen.  

Ik hoop dit jaar een heleboel te leren en een hele gezellige tijd te 
hebben hier met jullie en ik heb er zelf heel erg veel zin in! 
 
Hallo allemaal! 

Mijn naam is Vivian Kloet, ik ben de moeder van Amy in groep V6 en ik loop stage op 
Binnen de Veste. Ik doe de opleiding tot onderwijsassistente en in februari ben ik 
begonnen met mijn stage in de onderbouw en bij Vitruvio. Op dit moment ben ik 
meestal bij Jan-Jaap in de klas en op maandag ga ik ook mee naar de gym met de 
onderbouw. Na de middelbare school heb ik de opleiding Horeca ondernemer/manager 
gedaan en heb ik gewerkt in de horeca en toeristische sector. Misschien kennen jullie 
mij wel van restaurant De Beuze, waar ik nu op zaterdag nog werk. Het werk in het 
restaurant vind ik leuk om te doen, maar ik vind het ook heel leuk om nu iets nieuws te 
leren en om met kinderen te werken 
 

   

Kanjer 
 

 Obs Binnen de veste  is een Kanjerschool.  
Dit houdt in dat we voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken via de 
Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold. In de bijlage vindt u een folder 
met meer informatie over de Kanjertraining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 



SMWO  Schoolmaatschappelijk werk op de  

basisschool  

Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? 
Of juist angstig en boos? Heeft uw kind moeite om 
zich op school te concentreren? Wordt uw kind 
gepest? Zijn er andere problemen voor uw kind op 
school? Dan kunt u terecht bij het School 
Maatschappelijk Werk .  

 

 

Chantal Bruijnzeel (rechts op de foto) en Miranda Klap (links op de foto)  verzorgen 
vanuit  SMWO het School Maatschappelijk Werk  voor een groot deel van de 
basisscholen op Schouwen-Duiveland.  Een kind, dat ondersteuning nodig heeft, kan via 
de school worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de 
ouders. Ouders worden altijd betrokken bij het traject dat voor het kind wordt ingezet.  

Na de aanmelding maken we kennis met het kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. 
Door middel van gesprekjes, oefeningen en spelletjes gaan we dan werken aan een 
oplossing. We laten ons geregeld bijscholen in gesprekstechnieken en methoden die 
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.  

We werken oplossingsgericht wat betekent dat we kijken naar de dingen die al goed 
gaan, om juist het positieve te benadrukken en dat in te kunnen zetten als kracht. De 
gesprekjes en oefeningen vinden onder schooltijd en op school plaats. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.  

Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van het ondersteuningsteam op school, 
samen met de  intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de 
inzet van het ondersteuningsteam voldoende voor een kind om weer vooruit te kunnen. 
Als blijkt dat er een andere  vorm van hulp nodig  is, zal er voor worden gezorgd, dat het 
kind bij de juiste instantie of organisatie terechtkomt voor hulp.  

Voor vragen kunt u ons rechtstreeks benaderen op de telefoonnummers 06-53233008 
(Chantal) of 06-57390525 (Miranda) en via ons mailadres smwsd@smwo.nl. 

   

Schoolfotograaf 8 
september  

 Dinsdag komt de schoolfotograaf voor de groepsfoto , individuele foto en broertjes / 
zusjes foto van de kinderen die bij ons op school zitten.  De kinderen die deze dag bij 
KIBEO Raamstraat zijn, gaan ook op de individuele foto en broertjes/zusjes foto met de 
kinderen die bij ons op school zitten.  Kinderen die deze dag niet bij KIBEO Raamstraat 
zijn gaan woensdag op de foto  (zie info KIBEO). 
We hopen natuurlijk weer op stralende 
kinderen en mooi weer ! 
 
 
 
 

   

Krentenbaard  Momenteel zijn er kinderen in de school met Krentenbaard. We willen vragen hier alert 
op te zijn bij uw eigen kind en/of gezinsleden. Wanneer u het vermoeden heeft van 
Krentenbaard, neemt u contact op met de huisarts.  Zie bijlage voor extra informatie 
betreffende krentenbaard. 

    

 



Moestuin  

      

Voor de zomervakantie schreven we al dat we een grote moestuin gaan onderhouden 
tegenover de school in samenwerking met KIBEO, Zeeuwland en de Zuidhoek, maar 
vooral natuurlijk met onze eigen kinderen!  

Er komen zoveel verschillende soorten kruiden, 
groenten en fruit dat het teveel is om hier allemaal 
op te noemen; van aardbeien tot aardappels en van 
bieslook tot bospeen….het komt er allemaal te staan! 

We zijn bijna zover om een echte start te maken met 
het aanplanten van de eerste gewassen.  

 

Er zijn inmiddels al 5 enthousiaste hulpouders die de 
komende weken de eerste keer met kinderen aan de slag gaan in de moestuin. Deze 
groep bestaat tot nu toe uit de volgende ouders: 

- Lous ten Rouwelaar (moeder van Saskia gr 7 en Nynke gr 4)  

- Meta Neleman (moeder van Julia gr V4)  

-             Vos Broekema (vader van Zorra gr 6) 

-             Renee Nijssen                              (moeder van Rens gr 7)  

- Renee van Geest (moeder van Anne gr 3 en Waut gr 6)  

 

Zeker omdat de moestuin een structureel onderdeel van ons onderwijs gaat worden, 
zoeken we nog meer ouders/verzorgers en andere hulpbronnen voor dit project.  

Wanneer u hulp wilt bieden is het niet nodig om reeds veel kennis te hebben op dit 
gebied...we worden heel goed begeleid en is laagdrempelig voor iedereen. Het gaat 
vooral om enthousiasme en een glimlach bij alle betrokkenen. En nog een mooi 
voordeel...u leert zelf ook een hoop bij over alle lekkere gewassen. 

Ook kunt u zelf aangeven wanneer het schikt om hulp te bieden….het is altijd wel 
passend te maken. Dit mag ook ‘af en toe’ zijn of iets dergelijks. 

 

Indien u interesse hebt om hulp te bieden kunt u dat aangeven bij 1 van bovenstaande 
hulpouders, juf Annet (a.van.langeraad@obase.nl), juf Judith (j.reijngoudt@obase.nl) of 
meester Jeroen (j.nouwens@obase.nl).  

    

Spullen gevraagd 
voor moestuin

 

 We hebben op korte termijn al wat extra spullen nodig voor het planten van kool in de 
moestuin:  

- Emmers (ongeveer 10 liter).  
- Oude vitrage 

Bovenstaande producten worden in de grond gebruikt bij het planten, dus komen ze 
niet meer terug; wellicht heeft u thuis nog wat staan…(bijvoorbeeld 
horeca-sausemmers zijn ook geschikt). Indien u emmers en/of vitrage beschikbaar hebt, 
kan dit worden neergezet naast de zwarte kast bij de hoofdingang van de school. 

 

Vast bedankt! 
    

Samenwerking 
Stichting Obase - 
Octho 

 Zie bijlage voor een extra brief betreffende het voorgenomen besluit tot verregaande 
samenwerking met OcTHO (openbaar primair onderwijs Tholen). 
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