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Ratel 10 november 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  

 

SCHOOLONTBIJT 
Heeft u ons in de krant zien staan? We zijn met 
groep 8 gaan ontbijten bij de burgemeester in het 
gemeentehuis. We werden ontvangen met een 
keurig gedekte tafel, de burgemeester had zijn 
ambtsketen om (Olivier paste die ook prima 
trouwens) en we hebben gezellig bijgepraat tijdens 
een gezonde boterham. 
 

VERSLAG LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad is in vergadering 
geweest. De vertegenwoordigers uit 
groep 6,7,8 hebben een eerste opzet 
voor dit schooljaar gemaakt en zij willen 
op  7 december weer bij elkaar komen 
om ideeën voor een nog betere school 
uit te werken. 
 
1.     Nuria (groep 7) verwacht te regelen 
dat we meer dingen kunnen doen op school en op 
het schoolplein. Lieve (groep V7) heeft zelf nog 
weinig ideetjes maar krijgt wel mee uit de klas dat 
het voetballen op een druk plein moet worden 
besproken. Ivy (groep 6) wil praten over dingen die 
moeten veranderen. Kaya (groep V8) hoopt dat alles 
wat we bespreken ook echt uitgevoerd wordt, zoals 
zachter wc-papier en beter gebruiken van de 
voetbalgoals. Maart (groep 8) hoopt dat de 
leerlingenraad nieuwe ideeën kan uitvoeren, zoals 
het uitvoeriger vieren van Kerst en Pasen. 
 
We praten over plannen die misschien niet kunnen 
(te duur, niet voor iedereen handig, niet te doen, te 
laat om te regelen) en dat de leerlingenraad alleen 
iets kan regelen of beslissen als het voor álle 

kinderen voordelen oplevert. Zo is het kopen van 
zacht wc-papier al 2 jaar lang een actiepunt, 
maar blijkt te duur dus dan moet je accepteren dat 
het niet doorgaat. Zo is een slaapfeest met de hele 
school niet te doen. Zo is Halloween al voorbij dus te 
laat om nog te regelen. Zo is surprises  maken 
ook met Kerst en Pasen te veel werk. Maar kunnen 
we wel bekijken hoe we voetbalgoals beter kunnen 
gebruiken en de problemen bij het spelen op het 
plein in de drukke pauze bespreken. We kunnen ook 
bespreken welke wensen er zijn bij feestjes of sport- 

en speldagen. 
 
2.      We willen een poster maken met 
onze foto’s erop, die hangen we op 
twee plekken in de school.  We 
maken ideeënbussen voor in de 
klassen. 
 

BIBLIOTHEEKBEZOEK 
GROEP 3 
Aanstaande maandag mogen de kinderen van groep 
3 op bezoek bij de Openbare Bibliotheek in 
Zierikzee. Daar wordt hun een educatief programma 
aangeboden rondom het thema Herfst.  
Meester Marc en juf Sharon zullen er lopend 
naartoe gaan. Na de ochtendpauze wandelen we er 
naartoe en om 11.30 uur wandelen we weer terug.  

AGENDA 

 13 november 

 23 november 

 27 t/m 1 december 

 5 december 

 12 december 

 20 december 

 22 december  

 Bibliotheekbezoek groep 3 

 Rapport mee naar huis 

 Rapportgesprekken. 

 Sinterklaasviering 

 Studiemiddag  

 Kerstviering  

 Kerstvakantie begint voor iedereen om 12.00 uur 
  


