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Rateltje      13 January 2017 

O P E N B A R E  D A L T O N  B A S I S S C H O O L  B I N N E N  D E  V E S T E  

AGENDA 

 20, 27 jan, 3, 10 februari 

 13 februari 

 15 februari 

 16 februari (was 14 februari) 

 Schoolschaak toernooi 

 Prijsuitreiking schaken 

 Eilandelijk schaaktoernooi 

 Studiemiddag 
 

  
  
  

  
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Kailey Spreij en Kayla Fokker zijn  vier jaar geworden. 
Van harte welkom op onze school. We hopen dat 
jullie  een leuke en leerzame tijd zullen hebben op 
onze school.. 

VERTROKKEN 

Jurre van  Beek is naar een andere school. Veel 
succes op je nieuwe school. 

EXTRA HULP 

Sieni van Straaten heeft zich vlak voor de vakantie 
aangemeld om te ondersteunen.  Sieni  is oud-
leerkracht en al gepensioneerd. Ze komt elke 
woensdag. We zijn er heel blij mee. Ze zal 
voornamelijk te vinden zijn in groep 3. 
 
Eline Weststrate is als onderwijsassistente vanaf 
donderdag werkzaam op Binnen de Veste. Zij zal op 
dinsdagmiddag, donderdagmiddag en 
vrijdagochtend een aantal leerlingen begeleiden. 

BEDANKT 
De opa van Liam is druk bezig geweest om wat 

kasten voor ons in elkaar te zetten. Hartelijk dank 

hiervoor. 

NME  

Fossielencursus voor ouders 
Op woensdag 15 februari a.s. geeft het NME 
Centrum een fossielencursus voor ouders. De cursus 
is afgestemd op de fossielenleskist die door ons aan 
scholen uitgeleend wordt. Naast lessen in de klas, is 
er ook een buitenles, bestaande uit een 
fossielenwandeling. Daarbij kan de school wel wat 

hulp gebruiken. Alle ouders die het leuk vinden om 
hierbij te assisteren zijn welkom op de cursus.  
De fossielencursus wordt gegeven in het 
Stadhuismuseum in Zierikzee op woensdag 15 
februari van 09.00 tot 11.30 uur.  Deelname is gratis.  
Het volledige programma is te vinden op de 
website:www.nmeschouwenduiveland.nl. 
Aanmelding tot uiterlijk 1 februari bij: 
ada.schreurs@nmesd.nl 

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI.             
Vanaf volgende week vrijdag, 20 januari  willen we 
weer starten met ons jaarlijkse schaaktoernooi. Het 
is een competitie over 12 rondes. Elke week worden 
3 partijtjes gespeeld. Alles bij elkaar duurt het vier 
weken. Op vrijdag 10 februari is de laatste ronde. Op 
maandag 13 februari,  is er een prijsuitreiking, direct 
na schooltijd. Het is de bedoeling dat de 12 hoogst 
geëindigde kinderen onze school gaan 
vertegenwoordigen bij het eilandelijk 
schaaktoernooi op woensdagmiddag 15 februari. We 
maken dan 3 teams. Misschien kan er ook nog een 
vierde team meedoen, maar dat weten we nu nog 
niet. Voor de teams die bij de beste drie eindigen, 
krijgt het nog een vervolg: de strijd om het Zeeuws 
kampioenschap, op een zaterdagmorgen in maart. 
Kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 die schaken een 
beetje leuk vinden, kunnen zich vóór donderdag 19 
januari  bij hun juf of meester opgeven. Het is dan 
wel de bedoeling dat je vier weken lang meedoet. 
Als je een keer verhinderd bent, moet je dat even 
laten weten aan je juf/meester. In de week daarna 
worden de gemiste wedstrijdjes ingehaald. Dat geldt 
ook voor kinderen die door ziekte een ronde missen. 
We starten dus op vrijdag 20 januari. Het begint om 
14.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7LaxmL_RAhUBNxQKHYjxATAQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/schaken.html&bvm=bv.144224172,d.ZGg&psig=AFQjCNFN_BhEdHzVmNmKUdTaCHke-myRiQ&ust=1484399269426609
mailto:ada.schreurs@nmesd.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8r4qNmL_RAhWIVBQKHTYwBL8QjRwIBw&url=https://twitter.com/hashtag/grootouderhulp&bvm=bv.144224172,d.ZGg&psig=AFQjCNFkXbHwO09iS6rIo0c5J9iQqyeoWw&ust=1484399182719167

