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Ratel 9 februari 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  

FILMMIDDAG 
 

KOM JE OOK ? 
 

Reserveer alvast een plekje in je agenda,  want  
binnenkort houden wij een gezellige filmmiddag! 
Waar:  Binnen de Veste 
Wanneer: Woensdagmiddag 14 maart a.s. 
Aanvangstijd:  13.00 uur 
Ophaaltijd: 14.30 uur 
Prijs:  € 2,50 
Voor een chipje en een drankje wordt gezorgd. 
Mocht je het handig vinden om na schooltijd ook op 
school je boterham te eten en te blijven tot de film 
begint, dan kan dat ook. 
 
Binnenkort laten we weten welke films we draaien 
en hoe je je hiervoor kunt opgeven. 
Meer informatie volgt.. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Filmteam Binnen de Veste. 

 
ALLEEN SAMEN 
Afgelopen woensdag is groep 8 naar de 
toneelvoorstelling 'Alleen Samen' door 
leerlingen van Pontes. Het was een mooi verhaal 
over een nieuwe klas, vriendschap, jezelf zijn en 
groepsvorming, er was dans en muziek. Het was 
ook prachtig om oud-leerlingen van onze school 
op het podium te zien schitteren! 

SCHOOLSCHAATSEN (HERHALING) 
Op het Havenplein in Zierikzee ligt - net als 
afgelopen jaren - komende weken 
weer de kunstijsbaan. Als school zijn 
wij ook dit jaar weer uitgenodigd om 
te komen schaatsen. We krijgen per 
groep ook weer een half uurtje 
schaatsles en daarna mogen we een 
half uur vrij schaatsen.  
In de onderstaande tabel ziet u welke groep 
wanneer gaat schaatsen. 

groep datum tijd 

groep 6 en 7 12 februari 13.00-14.00 uur 

groep 3 15 februari 13.00-14.00 uur 

Wil iedereen die (hockey-)schaatsen heeft deze op 
die dag meenemen en vergeet ook je handschoenen 
niet, die zijn namelijk verplicht! 
 

ADVIES BRUGKLAS GROEPEN 8 
De Cito-toetsen zitten erop, we zijn op dit moment 
druk bezig alle gegevens te verwerken en 
analyseren. Deze week worden de toetsen met de 
leerlingen individueel besproken in kind gesprekken.   

Uit alle toets gegevens van de afgelopen jaren rolt 
een niveau, samen met observaties van kenmerken 
van de leerling komen we tot een advies voor de 
brugklas. Dat advies geven we op papier mee in de 
week na de voorjaarsvakantie. Daarop staat ook een 
uitnodiging voor een gesprek over het advies en er 
staat nog eens uitgelegd wat er voor de aanmelding 
op de nieuwe school nodig is.  

AGENDA 

 12 en 13 februari 

 13 februari 

 14 februari  

 19 t/m 23 februari 

 5 en 6 maart 

 14 maart  

 15 maart 

 Vanaf 19 maart 

 26 maart 

 Rapportgesprekken leerlingen groep 2 

 MR vergadering 

 Schoolschaaktoornooi (Pontes Pieter Zeeman, 13.45 uur) 

 Voorjaarsvakantie  

 Gesprekken groep 1 leerlingen 

 Filmmiddag  

 Rapport 3 t/m 8 gaat mee 

 Rapport gesprekken 

 Opening schoolproject Water en Vuur (voor de kinderen) 


