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AGENDA 

 18 mei 

 19 mei 

 24 mei 

 25 en 26 mei 

 1 juni 

 10 juni 

 Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

 Oefensessie harken op het strand (groep 8 leerlingen) 

 Inleveren envelop met geld van de kaartenactie 

 Hemelvaartweekend vrij  

 Zandcikelproject de Zeeuwse knop 10 jaar Obase 

 Feestavond 'Obase on the Beach! 

 
  
  
  

  
 

NIEUWE LEERLING 

Isabelle de Graaf is vier jaar geworden. Van harte 
welkom op onze school. We hopen dat je een 
leerzame en leuke tijd zult hebben. 

HOOFDLUIS 

Tot nu toe hebben we regelmatig de 
hoofdluiscontrole op school uitgevoerd. Het aantal 
vrijwilligers voor hoofdluisteam is ondertussen zo 
klein geworden dat we dit niet meer georganiseerd 
kunnen krijgen. Het was ook altijd een extra service 
die de school de ouders bood. Met ingang van het 
volgend schooljaar zullen er dus  op school geen 
hoofdluiscontroles meer plaatsvinden.  

STRANDKRANT 

Deze week hebben de kinderen de derde 
strandkrant meegekregen. 

 

 

 

VERKEER 

Alle leerlingen die meegedaan hebben aan het 
verkeersexamen zijn geslaagd. Van harte 
gefeliciteerd. 
 
 

SCHOOLSHIRT 

Er zijn nog een aantal kinderen die een schoolshirt 
thuis hebben. Graag zo spoedig mogelijk inleveren. 
 

 

RAPPORT 

Wilt u het rapport weer meegeven naar school. 

BANKBATTLE 

Woensdag 17 mei doen de  groepen 8 mee aan de 
bankbattle wedstrijd, die begint om 9 uur. Zij gaan 
die ochtend niet naar de gym. 

BIJLAGE 

Flyers sportverengingen die op de koningsspelen 
aanwezig waren.  
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ZANDCIRKELPROJECT. 

Het aftellen is begonnen! 
We maken op 1 juni de grootste zandtekening van 
de wereld!  
Het wordt een fantastische dag waarbij ieder team 
zijn eigen taak krijgt. Er wordt een zandkastelen-
wedstrijd georganiseerd voor groep 1 t/m 4. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen verschillende 
taken zoals een deel van het zandfiguur harken, een 
echte live-animatie of dansen  Naast het creatieve en 
visueel spectaculaire deel staat de veiligheid van de 
kinderen bovenaan op de agenda. Er is een EHBO-
post, toiletten, de reddingsbrigade is aanwezig, de 
kustlijn wordt 'bewaakt'. 
Alle kinderen hebben weer een editie van de 
strandkrant ontvangen met daarin nieuws en 
wetenswaardigheden. We horen in de 
wandelgangen wel eens mensen die zich hardop 
afvragen of het allemaal wel goed zal komen, 
daarom is het misschien voor u goed om te weten 
dat alle kinderen worden ingedeeld in groepjes van 4 
en gekoppeld aan een begeleider. Deze begeleider 
blijft de hele dag bij de kinderen. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 reizen per bus, ook weer in hun 
groepje, met begeleider. De kinderen uit groep 5 t/m 
8 gaan met de auto van hun begeleider naar het 
strand. 
Op het strand zijn ‘schoolvakken’ gemaakt, waar alle 
kinderen van school zich in verzamelen. Natuurlijk 
zijn alle kinderen van Binnen de Veste herkenbaar 
aan dezelfde kleur t-shirt en petje. Op het strand is 
er een programma gemaakt voor alle kinderen. Ook 
hier weer in het groepje van 4 met begeleider. 
Lunchen doen we in het schoolvak, samen met de 
volwassenen, (lunch zelf meebrengen) en 
daarvandaan vertrekken we ook weer richting bus of 
auto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteer alvast in uw agenda dat we op zaterdag 10 
juni een fantastische feestavond van ca. 18 tot 21 
uur gaan beleven onder de naam 'Obase on the 
Beach!'. 
 
Alle ‘teamleiders harken’, dit zijn kinderen uit 
groep 8, gaan vrijdag 19 mei oefenen op de locatie. 
Vertrek is om 8.30 uur op school. Deze kinderen 
hebben hun hark nodig deze dag. De hark moet 
duidelijk voorzien zijn van naam en van de naam 
van de school. Wij hebben hiervoor chauffeurs 
nodig, dit hoeven niet per se mensen te zijn die op 
1 juni ook meegaan. Dit mag natuurlijk wel! 
Opgeven voor het rijden kan bij de leerkrachten 
van groep 8. 
Teamleiders dans zijn inmiddels begonnen met 
oefenen. Op 18 mei oefenen zij weer verder, locatie 
Theo Thijssenschool. 
Veel ouders die zich op hebben gegeven als 
vrijwilliger op 1 juni hebben de informatie avond 
voor vrijwilligers bezocht. Iedere vrijwilliger 
ontvangt t.z.t. een draaiboek voor de dag.  
En tot slot natuurlijk nog de kaartenactie. Alle 
kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een envelop 
mee naar huis met alle instructies daarop. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 zal er vanaf maandag 15 
mei een bestelenvelop buiten de klas hangen, zodat 
u daar ook kaarten kunt bestellen. 
 
Op de envelop staat dat het geld op vrijdag 26 mei 
ingeleverd moet zijn. Dit is een vrije dag i.v.m. 
Hemelvaartsdag..  
Graag zien we de envelop met geld op 24 mei 
tegemoet.  

 


