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Rateltje      8 juni 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 

 10 juni 

 13 juni 

 13 t/m 16 juni 

 20 t/ 23 juni  

 6 juli 

 Feestavond 'Obase on the Beach! 

 Studiemiddag leerlingen ’s middags vrij 

 Avondvierdaagse 

 Schoolkamp groep 8 en V8 

 Studiemiddag leerlingen ’s middags vrij 
 

  
  
  

  
 

NIEUWE LEERLING  

Fenna Minken is 4 jaar geworden. Van harte welkom 
op onze school. We hopen dat je een prettige en 
leerzame tijd bij ons zult hebben.  

STUDIEMIDDAG 

As dinsdag hebben we een studiemiddag. De 
kinderen zijn dus om 12.00 uur vrij 

SCHOOLREIZEN/SCHOOLKAMP 

Op donderdag 29 juni gaan alle groepen op 
schoolreis, behalve groep 8 en Vitruvio groep 8. Zij 
gaan immers op kamp.  
Groep 1 en 2 gaan naar ’t Klokuus in ’s Heer 
Arendskerke 
Groep 3, 4 en V3,4 gaan naar Sea Life en de 
kinderwerkplaats 
Groep 5,6 en 7 en V5,6 en 7 gaan naar de Beekse 
Bergen in Hilvarenbeek 
Groep 8 en V8 gaan op schoolkamp op 20,21,22 en 
23 juni 
Nadere informatie volgt nog. 

 

AVONDVIERDAAGSE 

Volgende week dinsdag start de avondvierdaagse. U 
heeft hierover  al de nodige informatie ontvangen. 
We hopen op een prettige en sportieve week. 

 

TYPESKILLS 

In een van de laatste schoolweken (datum is nu nog 
niet bekend) is er een mogelijkheid om deel te 
nemen aan het type-examen van Typeskills. 
Het examen wordt afgenomen bij ons op school en 
de kosten voor dit examen bedragen 45 euro. 
Een eis voor dit examen is wel dat in ieder geval de 
lessen 1 t/m 10 gemaakt zijn.  
Hiermee voldoen kinderen automatisch aan de 
exameneisen en zo kan het examen worden 
geactiveerd. 
Mocht u uw kind mee willen laten doen aan het 
examen, dan graag even (per mail of in de klas) 
doorgeven aan mij voor vrijdag 9 juni. 
Betalen kan in de week van het examen: contant in 
een envelop met daarop de naam van uw kind.  
Kinderen die niet meedoen met het examen omdat 
ze nog niet zo ver zijn, typen verder volgens de 
planning die in de klas hangt. Iedereen moet 
uiteindelijk wel les 10 afronden en als dat dit 
schooljaar niet lukt, typen ze volgend schooljaar 
weer verder. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen we  
dit graag. 

FEEST OBASE 

Deze week hebben jullie de 
“strandkrant” meegekregen 
over het Obase feest. Hierin 
vindt u alle noodzakelijke 
informatie. 
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