
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ratel 3 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  

 

 
HUIS VAN SINTERKLAAS 
Ook dit jaar logeert Sint weer in ons stadhuis en 
wij zijn uitgenodigd om te komen kijken! Wat zal 
hij dit jaar voor ons in petto hebben.... 
Wie wil er met ons mee?  

 
Groep 1/2 gaat vrijdag 24 november en zoekt 3 
begeleiders. 
Groep 3 gaat woensdag 22 november en zoekt 3 
begeleiders. 
Groep 4 gaat vrijdag 24 november en zoekt 3 
begeleiders. 
Groep V3/4 gaat vrijdag 24 november en zoekt 2 
begeleiders. 
 
Opgeven kan bij de 
groepsleerkracht. 
Alvast bedankt! 
 
 

SCHOOLONTBIJT 
Op de dag van het Schoolontbijt op dinsdag 7 
november hebben we op school speciale 
aandacht voor gezondheid en voeding. We 
ontbijten allemaal op school die dag. 
Groep 8 met juf Maaike is door de 
burgemeester uitgenodigd op het gemeentehuis 
te komen ontbijten in de Burgerzaal. Zij hoeven 
geen bord, beker en bestek mee te nemen. 
Groep 8, denk er dus aan die dag ook je fiets 
mee te nemen, we vertrekken direct om half 9. 
  
 
 
 

Graag een bordje, beker en bestek meegeven 
aan uw kind. In een plastic zak zodat alles 
daarin weer mee terug kan naar huis. 
 
Het Schoolontbijt wordt mede gesponsord door 
Plus Scharendijke.  Zij brengen als extra service 
de ontbijt pakketten gratis bij ons op school. 
  

OUDERPORTAAL 
Eind september heeft u als ouder een 
inlogmogelijkheid gekregen voor het 
ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem. Op 
dit moment zijn de persoonlijke gegevens, 
kalender en de medewerkers zichtbaar. 
Mocht u nog problemen ondervinden om in te 
loggen, laat het dan even weten aan Jannie 
Kunst  j.kunst@obase.nl . Zij kan u dan een 
nieuwe inlog sturen of uw vraag beantwoorden. 
 

EVEN VOORSTELLEN… 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Isa Verkaart, ik ben 17 jaar en 
woon in Zierikzee. Ik doe de opleiding tot 
Onderwijsassistent op het Scalda in Goes. Voor 
deze opleiding mag ik elke dinsdag hier stage 
komen lopen in groep 4. Deze stage duurt het 
hele schooljaar. Ik vind het super leuk dat ik dit 
hier mag doen, ik ben dus gewoon de hulpjuf 
elke dinsdag. Ik help bijvoorbeeld de leerlingen 
als ze vragen hebben en help met nakijken. Ik 
heb er super veel zin in! 
 
 
 

AGENDA 

 7 november 

 23 november 

 Schoolontbijt 

 Rapport mee naar huis 
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SNUFFELSTAGE 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november zijn er 
een aantal 3de jaars studenten van Pontes 
Pieter Zeeman op onze school aanwezig. Zij 
nemen een kijkje in de groepen 1-2 en 3. 

 
  

SCHOOLFOTO’S BESTELLEN 
Denkt u aan het bestellen van de schoolfoto’s? 
Dit kan nog tot 1 december 2017. 
 

HOOFDLUIS 
Er is deze week op school een melding 
binnengekomen van hoofdluis. Wilt u s.v.p. 
extra alert op zijn eventuele  hoofdluis bij uw 
kinderen? 
 

BIJLAGE 
Sinterklaashuis 
Kinderprojectkoor 
Fun masters ltc zierikzee 


