
 
 

 
 

 
 
 
Agenda  ● 18 september 2020 

● 30 september 2020 

● 17 oktober 2020 

● Studiedag 

● Start Kinderboekenweek 

● Start herfstvakantie 
     
Sponsoring 
voor de 
moestuin 

 Vanuit biologische kwekerij Zuidbos uit Noordgouwe hebben we diverse plantgoed gehad voor 
onze nieuwe moestuin, bijvoorbeeld andijvie, 
groenlof en roodlof. Daar zijn wij uiteraard 
heel blij mee.  
 
Wij houden ons uiteraard van harte 
aanbevolen wanneer er meer ideeën zijn tot dergelijke sponsoring! 

      

Luizen 
controle

 

 Op dit moment is er op school geen luizencontrole na de vakanties. 
Wij vragen u als ouder/verzorger om uw kind regelmatig te controleren. 
Er zijn al een aantal kinderen met luizen geconstateerd, dus om verspreiding te voorkomen is de 
controle wel noodzakelijk. Op https://www.rivm.nl/hoofdluis vind u meer informatie. 
Zodra het weer toegestaan is komen de luizenmoeders weer hun controle doen. 
Bij voorbaat dank voor uw hulp 

     
Kop- 
telefoons/ 
oortjes 
(herhaling) 

 In de unit midden- en bovenbouw zijn er nog steeds 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.  

     
Corona en 
thuis 
werken 

 Door Corona zijn kinderen sneller thuis dan normaal. In de bovenbouw (6,7,8) kunnen de 
kinderen ook thuis aan het werk via cool.cloudwise.nl kunnen ze naar Classroom. Hier vinden ze 
de weektaak, de taallessen en vanaf woensdag/donderdag ook Nieuwsbegrip A. De lessen 
rekenen en spelling kunnen in Gynzy worden gemaakt. Hiermee hopen we de achterstand 
beperkt te houden. 

   

moes tuin  Vandaag de officiële start van ‘onze’ moestuin. De Zuidhoek heeft de grond mooi gereed 
gemaakt. Er konden vandaag al verschillende gewassen worden gepland. De werkgroep 
“moestuinouders” waren vandaag daarvoor aanwezig om dit met de kinderen te doen. 
Wat een fijne hulp, super dank jullie wel. 
Als u ook nog interesse heeft om moestuinouder te zijn, laat het dan even weten. 

   

Even voor 
stellen: 

 Hallo, ik ben Geert van Poppel, 40 jaar en ik doe de opleiding PABO als zij instromer. 
Vorig  schooljaar heb ik een aantal maanden in de bovenbouw stage 
gelopen, nu ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag te vinden in de 
middenbouw. 
Na een carrière in de fysiotherapie en fitnessbranche heb ik het roer 
omgegooid en ben ik mijn hart gaan volgen. Dit bracht mij bij het 
basisonderwijs. Bij Binnen de Veste heb ik de kans gekregen om als 
zij-instromer aan de slag te gaan en studeren en werken te combineren. 
Ik vind het ontzettend leuk om een nieuw vak te leren en hoop mezelf 
over twee jaar dan ook officieel “Meester Geert” te mogen noemen. 
Naast mijn werk en studie ben ik graag buiten, om te wandelen, te surfen 
of erop uit te gaan met onze camper. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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