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Rateltje      24 februari 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 

 27 febr.-3 maart 

 6 april 

 11 april 

 11 april 

 18 april 

 Voorjaarsvakantie 

 Inloopochtend 1 t/m 8 

 Inloopochtend 1 t/m 8 

 Opendag Vitruvio 

 Open ouderavond Vitruvio (ook voor belangstellenden) 

 
  
  
  

  
 

 

SAWASDEE  PROJECT 

Vanaf 13 maart tot 29 maart zullen alle groepen van 
onze school en zelfs van heel Obase werken aan een 
project over Cambodja (Sawasdee).  Op 29 maart 
zullen alle ouders de resultaten kunnen bewonderen 
onder het genot van allerlei lekkere “baksels” uit dit 
land. Dit zal zoveel mogelijk door de kinderen van de 
bovenbouw bereid worden.  Ook in de rest van de 
school zal er dan van alles over Sawasdee te zien 
zijn.  
 
  Ook hebben we  nog wat materialen nodig. We 
denken aan  grote papierkokers, groene stof, 
Boeddhabeeldjes.  Ook als u verder nog ander soort 
informatie of materiaal heeft wat we kunnen 
gebruiken houden we ons aanbevolen. U kunt de 
spulletjes afgeven bij de leerkracht.  

KIKA ACTIE 

Afgelopen maandag sloten we met de kinderen van 
de Vitruviogroepen de inzamelingsactie voor Kika af. 
Een gigantisch bedrag van wel 1877 euro werd in 
totaal opgehaald. Ronald van Slooten was aanwezig 
om de cheque en het geld in ontvangst te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maar voor hij dat mocht doen, moest eerst de 
weddenschap van Pieter uitgevoerd worden: de 
baard van Ronald moest eraf. Pieter won namelijk 
de weddenschap dat het hem zou lukken om 
hiervoor 100 euro bij elkaar te krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RAPPORTEN 

Op 10 maart krijgen de leerlingen van de groepen 3 
t/m 8 hun tweede rapport.  In de week erna zullen 
de gesprekken hierover plaatsvinden. Wilt u aub het 
strookje inleveren voor woensdag 8 maart.  


