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Ratel 15 december 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  

 

KERSTDINER OP 20 DECEMBER 
2017 

Aanstaande woensdag 20 december is het weer tijd 
voor het jaarlijkse kerstdiner op Binnen de Veste. 
Het diner start om 17.00 uur en eindigt rond ± 18.30 
uur.  Inlooptijd voor het brengen van uw kind(eren) 
is van 16.30-17.00 uur. Houdt u zich alstublieft aan 
deze tijden. Ook eerder de klas inkomen t.b.v. 
ophalen is niet wenselijk. De 
deuren van de school zijn tot 18.30 
uur gesloten voor 
ouders/verzorgers.   
 
Om e.e.a. qua kosten binnen de 
perken te houden stellen de 
leerlingen zelf het menu samen 
waarbij iedereen een steentje 
bijdraagt en een stukje maaltijd 
voor zijn/haar rekening neemt. Ons verzoek aan u 
om hieraan uw medewerking te verlenen. Mocht dit 
een probleem opleveren dan kunt u altijd contact 
opnemen met de juf/meester van uw kind waardoor 
er wellicht een ruiling plaats kan vinden (doe dit wel 
tijdig!).  
 
Uw kind heeft reeds een strookje of zal dat in de 
komende week meekrijgen waarop het "gerecht" 
staat aangegeven. Wilt u s.v.p. de op het strookje 
vermelde aantallen aan houden. De hoeveelheden 
zijn namelijk afgestemd door de leerkracht en 

afwijkingen hiervan hebben in het verleden geleid 
tot het moeten weggooien van goed voedsel. 
Wilt u op woensdagochtend aan uw kind(eren) 
bestek, een bord, een soepkom(metje)/bakje en een 
beker meegeven?  
Graag de spullen voorzien van de naam van uw 
kind(eren) in een tasje.  
 
Het is altijd een hele gebeurtenis, vooral voor de 
kleintjes, om aan een dergelijk diner deel te nemen. 
Dit wordt ieder jaar veelvuldig door (terecht) trotse 
ouders/verzorgers vastgelegd op de gevoelige plaat. 
Om al te veel vertraging en opstoppingen in de 

klassen te voorkomen, kunnen de 
kinderen van de onderbouw vóór 
aanvang van het diner een 
fotomomentje hebben op een daarvoor 
ingerichte locatie in de speelzaal. Wij 
vragen u vriendelijk uw kind(eren) na 
het fotomomentje weer naar hun eigen 
lokaal te brengen.  De bovenbouw kan 
hier uiteraard ook gebruik van 
maken, maar de nadruk zal liggen op de 

kleinsten van onze school. Deze foto zal dus door u 
zelfgenomen moeten worden.  
  
Namens de OR en team Binnen de Veste alvast 
hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier 
gewenst met de voorbereidingen. 
 

STUDIEMIDDAG 

A.s. dinsdagmiddag zijn de leerlingen vrij. De 
leerkrachten hebben dan een studiemiddag. 
  

AGENDA 

 19 december 

 20 december 

 22 december 

 Studiemiddag (kinderen vrij vanaf 12.00 uur) 

 Kerstviering  

 kerstvakantie (vanaf 12.00 uur) 
  
  

 


