
 
 

 
 

 
 
 
Agenda  ● 19 t/m 23 okt ● herfstvakantie 

     

Schoolhond 
Joep 

 Voor het eerst sinds lange tijd was schoolhond Joep weer op 
school. Zijn eigen baasje kan ivm met Corona niet steeds op 
school komen. Daarom is Joep afgelopen periode regelmatig 
bij juf Annet aan het wennen geweest. Nu hij aan haar 
gewend is, is hij mee naar school gekomen. Joep werd 
helemaal enthousiast toen hij op school aankwam. Eenmaal 
in de klas zoekt hij rustig zijn eigen plekje op. De kinderen 
genieten zichtbaar van de aanwezigheid van Joep op school. 
De komende woensdagen is Joep steeds op school. Hij is 
niet, zoals eerder, met individuele kinderen aan het werk 
maar is bij juf Annet in de klas. Bedankt Frauke, dat we jullie 
hond op school mogen gebruiken! 

   

Fiets kwijt  Heeft iemand de fiets van Fynn uit Vitruvio 7 gezien? Hij is hem sinds maandag kwijt… 
Zo ziet de rode Batavus fiets er uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Stagiaire 
onderbouw 

 Ik ben Marissa Vermue en ik ben 17 jaar. Mijn hobby is dansen, 
dit doe ik al erg lang en vind het heel leuk. Vorig jaar ben ik 
geslaagd op de mavo in Zierikzee op het Pontes Pieter Zeeman. 
De opleiding die ik doe is Kindprofessional op het Scalda in Goes, 
en zit nu in mijn 1ste jaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen 
omdat ik het erg leuk vind om met kinderen te werken en zou 
hier graag mijn werk van willen maken. Ik ga stage lopen in groep 
1, 2 en 3. Ik zal hier elke donderdag en vrijdagmiddag zijn. Ik heb 
er erg veel zin in en hoop dat ik een leuke band met de kinderen 
krijg en dat de kinderen het leuk vinden dat ik er ben. 
 

   



Schooltuin  Heeft iemand blauwe aardbeiennetten en stukken buigbare pvc buis over die u niet meer 
gebruikt? Om te voorkomen dat de vogels alle aardbeien opeten komende zomer, zou het fijn 
zijn als we ze nu alvast op voorraad hebben. Alvast bedankt! 

   

GMR  Geachte ouder/verzorger, 
 
In de nieuwsbrief van begin september heeft u kunnen lezen dat de besturen van Obase en 
OcTHO een voorgenomen besluit hebben genomen om per 1 januari 2021 als schoolbesturen 
samen te gaan in de vorm van een fusie. Bijgaand treft u deze nieuwsbrief nog een keer aan. 
Vraag aan u als ouder: 
Wij zijn als GMR van plan om in te stemmen met de fusie tussen de besturen van Obase en 
OcTHO. 
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, artikel 15) vernemen wij graag uw reactie 
over deze voorgenomen samenwerking. 
U kunt uw reactie geven door op deze link te klikken: https://forms.gle/Spu5TLiX7fi5zJny6 
  
Wij verzamelen alle reacties en nemen deze mee in onze besluitvorming op de GMR 
vergadering van 8 oktober 2020. 
  
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 
  
Met vriendelijke groet, 
GMR Obase 

      

Waar is de 
Mol? 

 Onlangs hebben we op school een leskist gebruikt van het 
NME. Bij deze leskist hoorde een handpop van een mol (het is 
een soort handschoen met een knuffel erop in de vorm van 
een mol). De handpop is kwijtgeraakt. Is ‘ de mol’ per ongeluk 
in een tas gekropen en komt u hem tegen dan zouden we het 
heel fijn vinden als hij weer op school wordt ingeleverd zodat 
de leskist weer compleet gemaakt kan worden! Alvast 
bedankt! 
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