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Ratel 29 september 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  

 

HERHALING: SCHOOLFOTOGRAAF  

 

De schoolfotograaf komt op 9 en 10 oktober a.s. Er 
zal een lichte achtergrond worden gebruikt voor de 
foto's.  
De foto's kunnen dit jaar alleen digitaal besteld 
worden. U krijgt alleen een inlogkaartje. Hiermee 
kunt u de foto's binnen een week zonder 
verzendkosten bestellen. Daarna zijn de foto's nog 
twee weken te bestellen met de verzendkosten 
erbij.  

PROTOCOL HOOFDLUIS  

Op elke basisschool komt het wel eens voor dat er 
luizen worden geconstateerd. We hebben voor onze 
school een protocol geschreven waarin staat hoe de 
controle goed kan 
plaatsvinden, hoe het (indien 
van toepassing) behandeld 
moet worden en nog wat 
‘feiten’ over hoofdluis. Het 
protocol vindt u in de bijlage 
bij de nieuwsbrief.  

GRIEZELHOEK  

Voor het inrichten van een themahoek in het kader 
van de Kinderboekenweek zoeken juf Joyce en juf 
Esther nog “griezelspullen”. Zijn er kinderen die thuis 
nog griezelige accessoires hebben? Mogen we deze 
lenen voor de themahoek? Natuurlijk krijg je het na 
de kinderboekenweek weer terug.  Graag de spullen 
voorzien van sticker met naam aanleveren bij groep 
4. 

WETENSCHAPSDAG 

 

 

 

 

 

 

Op school is er meer informatie te krijgen. 

 

SPEELTUIN 

De vrijwilligers van de Mr. Breetvelt speeltuin in 
Zierikzee organiseren in de herfstvakantie een 
speciaal programma voor kinderen met op maandag 
16/10 een knutselmiddag, woensdag 18/10 een 
bingomiddag, donderdag 19/10 een sportmiddag op 
vrijdagmiddag 20 oktober een talentenshow. 
Opgeven kan via: sonjavankatwijk@gmail.com tot 15 
oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bijlage: protocol hoofdluis 

AGENDA 

 4 oktober 

 5 oktober 

 9 & 10 oktober  

 11 & 13 oktober 

 14 t/m 22 oktober 

Start Kinderboekenweek 
Staking basisonderwijs 
Schoolfotograaf 
Inloopochtend 
Herfstvakantie 
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