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Ratel 18 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  

 

GLAZEN POTTEN EN PETFLESSEN 
Voor het knutselen op de Sinterklaasmiddag en rond 
kerst zijn we dringend op zoek naar petflessen en 
glazen potten. Deze kunt u inleveren bij de ingang 
van de school. Alvast hartelijk bedankt! 

SURPRISES 
Sinterklaas is weer (bijna) in ons 
land. De leerlingen van de groepen 
5 t/m 8 hebben afgelopen week een lootje 
getrokken.De kinderen maken een surprise en een 
gedicht voor een ander kind en kopen een 
kleinigheidje. De volgende spelregels zijn in de groep 
besproken: 
• De surprise mag in principe naar eigen idee 
worden geknutseld. Een doos vol viezigheid met 
daarin een cadeautje zou je een surprise kunnen 
noemen. Dit is echter niet de bedoeling! Een surprise 
is iets dat leuk /mooi moet zijn. Verder moet er geen 
beitel of hamer nodig zijn om de surprise te kunnen 
openen. 
• Er wordt een cadeautje gekocht voor ongeveer      
€5,00. Dit cadeautje wordt verstopt in de surprise. 
• Op de surprise komt het gedicht in een envelop. 
• Niet doorvertellen voor wie je een surprise gaat 
maken! 
• Leerlingen van groep 5 doen op school voor het 
eerst mee met surprises maken; wellicht is het 
raadzaam deze kinderen thuis wat extra te 
begeleiden. 
• De surprises worden in een vuilniszak naar school 
gebracht. Daar pakt de leerkracht de surprises uit 
zodat niet meer duidelijk is wie welke surprise heeft 
meegenomen. Dan staan er in de klas alleen nog 
maar vrolijke surprises! 
 In de groepen vieren we dinsdag 5 
december Sinterklaas. De surprises met gedichten 
mogen vanaf maandag 4 december op school 

worden gebracht of dinsdagochtend. Mocht u nog 
vragen hebben, wendt u zich dan tot 
de leerkracht van uw kind. 

RAPPORTEN 
Aanstaande donderdag krijgen de 
kinderen hun eerste rapport van dit 
schooljaar weer mee naar huis. Soms 
komt het voor dat de rapportmap nog thuis ligt. Wilt 
u s.v.p. nagaan of dit eventueel het geval is en deze 
maandag meegeven aan uw kind? Bij voorbaat dank. 

RAPPORTGESPREKKEN 
Beste ouders en of verzorgers. 
Op 27 en 28 november zijn er rapportgesprekken 
voor groep 3 t/m 8. 
Deze gesprekken van 15 minuten vinden plaats in de 
middag en in de avond. 
Als u op gesprek wilt komen geef dan aan de 
leerkracht aan op welk dagdeel het u het best 
uitkomt. 
Na het inplannen krijgt u een definitieve uitnodiging 
mee. 
U kunt per mail of per briefje u voorkeur aangeven 
aan de leerkracht voor woensdag 22 november. 
Hierbij de mailadressen van de collega’s 
Groep 3               C.Everaers@obase.nl  
Groep 4               E.van.Nieuwenhuijze@obase.nl 
Groep 5/6           L.Mooij@obase.nl  
Groep 6/7           m.vanden.berge@obase.nl 
Groep 8               m.blom@obase.nl 
Groep V3/4/5    a.van.langeraad@obase.nl 
Groep V5/6/7    J.Padmos@obase.nl 
Groep V7/8        t.schults@obase.nl 
  
Mocht u geen reactie geven, gaan we er van uit dat 
u een gesprek niet nodig vindt. 
 

AGENDA 

 23 november 

 27 en 28 november 

 5 december 

 Rapport mee naar huis 

 rapportgesprekken 

 Sinterklaasviering 
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