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AGENDA 

 20 t/ 23 juni  

 29 juni 

 3 – 4 juli 

 6 juli 

 Schoolkamp groep 8 en V8 

 Schoolreis 1 t/m 7 

 Oudergesprekken groep 1 en 2 

 Studiemiddag leerlingen ’s middags vrij 
 

  
  
  

  
 

NIEUWE LEERLING 

Denzyll Speksnijder is vier jaar geworden. Hartelijk 
welkom. We hopen dat je een leuke en leerzame tijd 
zult hebben. 

GROEPSINDELING 

De groepsindeling Dalton Binnen de Veste  voor 
volgend schooljaar is nagenoeg rond. We zullen u zo 
spoedig mogelijk hierover informeren. Voor Vitruvio 
zijn we er nog niet helemaal uit. Dit heeft te maken 
met de vele gesprekken die we op dit moment 
voeren over nieuwe leerlingen.  

HARKEN  

Er staat  nog steeds een aantal harken op school.  
Graag ophalen aub. 

SCHOOLKAMP 

Volgende week gaat groep 8 
op schoolkamp. De leerlingen 
hebben hier al uitgebreide 
informatie over gehad.  
 

SCHOOLREIS GROEP 3 EN 4  EN 
VITRUVIOGROEP 3 EN 4 

Op 29 juni gaan groep 1 t/m 7 op schoolreis. De 
kinderen van groep 3, groep 4, Vitruvio 3 en Vitruvio 
4 gaan op deze dag naar Sea-Life in Scheveningen en 
de Kinderwerkplaats in Den Haag. Met een gevulde 
bus gaan we op stap.  
 

 
 
 
 

 
 
Het programma ziet er als volgt uit (tijden zijn bij 
benadering): 
8.30 Vertrek vanaf school 
10.00 Aankomst Sea-Life Scheveningen waar we 
eerst een les hebben 
groep 3 heeft een les over pinguïns 
groep 4 volgt een les over haaien 
Na de les mogen we een speurtocht doen die ons 
door Sea-Life heen leidt. 
12.15 à 12.30 uur lunchen in de bus en vervoer naar 
Kinderwerkplaats 
13.00 Kinderwerkplaats 
15.00 à 15.30 Terug in de bus 
17.00 Terug op school 
Wat is handig om mee te nemen: 
-Lunchpakket 
-Genoeg te drinken 
-Een pauzehapje 
-Een snoepje (zeker niet te veel!!!)  
-Voor sommige kinderen is een setje 'reservekleren' 
voor een evt 'ongelukje' handig. 
-Doe alle spullen in een stevige rugzak 
-Kinderen mogen voor maximaal 5 euro iets kopen 
(dus geef niet meer dan dat mee!). Doe het geld in 
een portemonnee  en doe dit bij voorkeur in een 
apart vakje van de rugzak. 
-Trek stevige schoenen aan (geen teenslippers of 
crocks) 
-Geef afhankelijk van de weersomstandigheden 
regenkleding of zonnebrandcreme mee. 
 
We hopen dat het een gezellige dag gaat worden! 
Omdat de bussen vanuit de Raamstraat gaan 
vertrekken, vragen we u om deze dag niet in de 
Raamstraat te parkeren. Alvast bedankt! 

 

http://www.lotjeenco.nl/mee-op-schoolkamp/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGsIiS5cHUAhXJIVAKHb0hAlcQjRwIBw&url=https://webwinkel.kluswijs.nl/kluswijs-hark.html&psig=AFQjCNGK5kz1a70L46dU5Occ6laPOjuKQA&ust=1497682737968308


 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Rateltje      16 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  

 

SCHOOLREIS GROEP 1 EN 2 

Donderdag 29 juni gaan de groepen 1 en 2 op 
schoolreis.. We gaan naar ’t Klokuus in ’s Heer 
Arendskerke. We vertrekken tussen 8.45 en 9.00 
uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind naar de wc is 
geweest voordat hij/zij de bus in gaat.  
We zullen om ongeveer 14.30 uur weer terug zijn op 
school. 
Neem wel voor 1 x drinken en iets lekkers voor 
10.00uur mee. 
We lunchen tussen de middag in ’t Klokuus, de 
kinderen krijgen : friet een ijsje en iets te drinken. 
Event. dieet doorgeven aan de juf. 
Wilt u ook een washand en event. verschoning 
meegeven? 
Kledingadvies: Makkelijke kleding voor binnen en 
buiten.  

 

SCHOOLREIS GROEPEN 5,6 EN 7 EN 
DE VITRUVIOGROEPEN 5,6 EN 7 

Donderdag 29 juni gaan we met schoolreis naar de 
“Beekse Bergen”. Bij aankomst zullen leerlingen 
onder begeleiding van ouders en leerkrachten de 
attracties bezoeken. Om de dag tot een succes te 
maken is het fijn als iedereen met het volgende 
rekening houdt: 

-Zorg dat je op tijd op school bent. We hopen om 
ongeveer 17.00 weer terug te zijn 
-Neem een lunchpakket mee 
-Een verfrissingsdoekje is wel handig 
-De kinderen krijgen te drinken en 1 keer iets lekkers 
-Neem niet te veel snoep mee 
-Neem maximaal 5 euro mee. Doe dit geld in een 
portemonnee en doe dit het liefst in een vakje in de 
tas waar geen andere spullen in bewaard worden 
(dan kan het er niet makkelijk uitvallen) 
-Zorg dat alle spullen (tas/portemonnee etc.) 
voorzien zijn van naam en telefoonnummer. 
-Trek stevige schoenen aan (geen crocs of 
teenslippers) 
 

 
 

LUNCH OP SCHOOL 

Het valt ons op dat steeds minder kinderen van 
groep 1 t/m 4 een theedoek bij hebben voor het 
eten tussen de middag. 
Wilt u , als ouders, hier weer op letten 

GEVONDEN 

Vlak voor het hek van onze hoofdingang is een bos 
sleutels gevonden.  Aan de sleutelhanger zal het 
logo van autobedrijf ‘de nobelpoort” 

PO IN ACTIE 

Gisteren heeft u per mail  informatie gekregen over 
de actie op 27 juni. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKka2W6cHUAhWRYlAKHQBoBG4QjRwIBw&url=http://www.surfsleutel.nl/content/6-8/spelen/vrijetijd/zeeland/klokuus-speelboerderij&psig=AFQjCNFW2i9yAvhOAYV7TtGs3dk_HTaaTA&ust=1497683818165984
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDscu76MHUAhWMY1AKHXw-DQkQjRwIBw&url=https://www.hotelgilzetilburg.nl/arrangementen/beekse-bergen-arrangement&psig=AFQjCNHizPT8jnoo2bcJozEzpouTQzmHpg&ust=1497683629626431
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OUDERGESPREKKEN GROEP 1 EN 2 

De jaarlijkse gesprekken voor groep 1 en 2 vinden 

plaats op 3 en 4 juli. 

Wilt u zoveel mogelijk momenten aangeven. Na de 

indeling krijgt u een definitieve datum en tijd door. 

Hieronder treft u een strookje aan. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ik wil graag de contactmiddag/avond bezoeken op: 

 

o Maandagmiddag   3 juli 

o Maandagavond  3 juli 

o Dinsdagmiddag   4 juli 

 

Naam leerling:___________________________________________________________ 

 

Inleveren voor maandag 26 juni. 
 


