
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ratel 23 maart 2018 

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  

THEMA “WATER EN VUUR” 
 
Maandag 26 maart a.s. openen we, als het weer het 
toelaat,  het project over Water en Vuur op het 
schoolplein. Zonder dat we alles willen verklappen, 
kunnen we alvast zeggen dat we boven een vuurtje 
een grote ketel soep gaan maken. Dit gebeurt tijdens 
het vertellen en uitbeelden van een verhaal door de 
leerkrachten. De clou van het verhaal is dat door 
inbreng van vele ingrediënten door alle kinderen in 
de grote ketel water, soep ontstaat. Soep die beter 
smaakt als er veel ingrediënten in zitten. De vraag is 
of alle kinderen maandag 'iets' voor in de pan soep 
mee willen nemen. Te denken valt 
aan: gesneden groente (zoals prei, wortel, ui, kool, 
e.d.), bouillonblokje, een handje vermicelli of 
gehaktballetjes. Doordat er veel ingrediënten in de 
soep gaan, wordt de smaak ook beter net als dat het 
project veel leuker wordt als iedereen op een 
positieve manier meedoet! 

De afsluiting van het project is op donderdag12 april 
van 14.00 tot 15.00. U bent daar van harte welkom. 

 

BOOMFEESTDAG 
Woensdag a.s. viert de gemeente 
Schouwen Duiveland de Nationale 
Boomfeestdag. Met groep 8/V8 
gaan we die ochtend bomen 
knotten aan de Hoeveweg. Neem je 
fiets mee en trek passende kleding 
aan (warm genoeg, degelijke schoenen), dan kunnen 
we om half 9 direct vertrekken. 

WORKSHOP 

KOKEN 
Voor de workshop 
groentesoep koken 
op dinsdagmiddag 
van 13.00 uur tot 14.30 uur; en voor de workshop 
pizza maken op woensdagmorgen van 10.30 tot 11. 
uur zoeken we  nog ouders die daarbij willen helpen. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij juf Idanne. Ook 
willen we graag snijplanken lenen. (voorzien van 
naam)  
 

THEMA ZWEMMEN 
De themahoek willen we in zwembad sferen gaan 
brengen. Heeft u een klein opblaasbadje, 
opblaasdieren, oude zwembroeken, bikini’s, 
badpakken, handdoeken, zwembandjes etc. die we 
mogen gebruiken, dan mag u die ook zo snel 
mogelijk bij ons inleveren! Echt zwemmen gaan we 
niet maar wel lekker ‘droog’! ;-) 
 
Alvast bedankt namens juf Judith, juf Mariska en juf 
Idanne 

AGENDA 

 26 maart 

 28 maart 

 29 maart 

 29 maart 

 4 april 

 11 april 

 12 april 
 

 Opening thema Water en Vuur 

 Boomfeestdag groep 8/V8 

 Paasfeest 

 Studiemiddag, kinderen vrij (12.00 uur) 

 Schoolvoetbaltoernooi (jongens) 

 Schoolvoetbaltoernooi (meisjes) 

 Afsluiting thema Water en Vuur 
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PAASFEEST 
Binnenkort is het weer Pasen. Op donderdagochtend 
29 maart (de donderdag voor Pasen) wordt er op 
school aandacht besteed aan het Paasfeest.  
 ’s-Middags is het studiemiddag voor de leerkrachten 
en zijn de kinderen vrij. Aansluitend hebben de 
leerlingen (en de leerkrachten) 4 dagen vrij, waarna 
iedereen weer over gaat tot de orde van de dag. 
 
Groep 1 t/m 3 
De kinderen uit de reguliere onderbouw willen wij 
ook dit jaar een feestelijk Paasontbijt geven. 
Uiteraard zal het zoeken naar de paaseieren niet 
ontbreken en in het teken van dit feest zullen de 
leerkrachten allerlei spelletjes en opdrachtjes met de 
kinderen doen. 
Wij vragen u om uw kind een plastic tasje met 
bordje, beker en bestek voorzien van naam mee te 
geven. Indien uw kind last heeft van een 
voedselallergie, zou u dit dan willen doorgeven aan 
de desbetreffende leerkracht? Dan kunnen wij hier 
rekening meehouden? 
 
Groep 4 t/m 8 en de Vitruvio groepen 
Voor de bovenbouw en alle Vitruvio leerlingen 
hebben wij dit jaar een mini Pasen High Tea 
geregeld. Graag zelf een eigen drinkbeker of 
theekopje mee naar school nemen. Het programma 
voor de ochtend wordt onder begeleiding van de 
leerkrachten door de leerlingen zelf ingevuld. 
 
Niet vergeten! 

 08.30-12.00 uur school geopend (deuren 

gaan pas om 08.30 uur open) 

 Alle kinderen zijn om 12.00  uur vrij 

 Groep 1 t/m 3 hoeven niet thuis te ontbijten 

– s.v.p. bordje en bestek meegeven 

 Heeft uw kind een voedselallergie? Wilt u dit 

de betreffende leerkracht z.s.m. laten 

weten. 

Namens de OR Binnen de Veste. 

 

 
 

ZEEUWS SCHAAKKAMPIOENSCHAP 
Afgelopen zaterdag, 17 maart, zijn we met twee 
teams naar Terneuzen geweest, waar het Zeeuws 
Kampioenschap Schoolschaken  werd georganiseerd. 
We mochten daar naar toe, omdat we eerste en 
derde waren geworden bij het kampioenschap van 
Schouwen-Duiveland, enkele weken geleden. 
Beide teams gingen voortvarend van start en 
stonden al snel bij de koplopers. Op een gegeven 
moment moesten ze dan ook tegen elkaar. Vanaf die 
wedstrijd handhaafde team 1 zich bij de bovenste 
plaatsen. Het tweede team bleef daarna een beetje 
hangen in de middenmoot. Op het eind was het nog 
wel spannend voor team 1, met de strijd om de 
tweede plaats (de eerste plaats was inmiddels 
onbereikbaar geworden). Deze wedstrijd werd 
helaas verloren. Dat leverde uiteindelijk de vierde 
plaats op. Het tweede team is op de achtste plaats 
geëindigd. Er deden 20 teams mee, dus al met al een 
goed resultaat. 
Dit waren onze teams: 
Team 1: Lars en Niels van Sighem, Dang, Robin en 
Alex. 
Team 2: Teun, Kaya, Enzo, Hashim en Zhong Lu. 
 

KNUTSELMATERIAAL GEVRAAGD 

 Voor de workshop “vuurtorens en watertorens”, 
onderdeel van het project WATER EN VUUR, ben ik 
op zoek naar allerlei kleine doosjes (formaat 
theedoosjes) en diverse rollen en kokers (geen wc- 
of keukenrollen, die zijn er al genoeg), bijv. waar 
tape op gezeten heeft of waar posters in verstuurd 
worden. En verder wat kleine petflesjes met dop, 
zonder opdruk, of waarvan de wikkel gemakkelijk is 
te verwijderen (waterflesjes bijv.). 

 Inleveren bij meester Ton (of bij de eigen juf of 
meester). 
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