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Ratel 9 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  

RAPPORTGESPREKKEN 
Beste ouders en of verzorgers. 
Op 19 en 20 maart zijn er rapportgesprekken voor 
groep 3 t/m 8. Deze gesprekken van 15 minuten 
vinden plaats in de middag en in de avond. 
Als u op gesprek wilt komen geef dan aan de 
leerkracht aan op welk dagdeel het u het best 
uitkomt. Na het inplannen krijgt u een definitieve 
uitnodiging mee. 
U kunt per mail of per briefje u voorkeur aangeven 
aan de leerkracht voor dinsdag 13 maart. 
Hierbij de mailadressen van de collega’s 
Groep 3               C.Everaers@obase.nl  
Groep 4               E.van.Nieuwenhuijze@obase.nl 
Groep 5/6           L.Mooij@obase.nl  
Groep 6/7           m.vanden.berge@obase.nl 
Groep 8               m.blom@obase.nl 
Groep V3/4/5    a.van.langeraad@obase.nl 
Groep V5/6/7    J.Padmos@obase.nl 
Groep V7/8        t.schults@obase.nl 
Mocht u geen reactie geven, gaan we er van uit dat 
u een gesprek niet nodig vindt. 
 

ZIEK 
Helaas is juf Idanne al een hele week ziek. Ook begin 
volgende week is nog onzeker of ze er is. Gelukkig is 
er steeds een vervanger gevonden. 
Beterschap juf Idanne. 
 

OUDERGESPREKKEN GROEP 1-2 
De gesprekken over de leerlingen van groep 1 die bij 
juf Idanne ingepland stonden worden overgenomen 
door juf Judith of juf Mariska 

CONSERVENBLIK   
Voor een project later dit jaar zijn we 
op zoek naar conservenblik, minimaal 
knakworstformaat. Graag schoon en 
ontdaan van etiket inleveren in groep 
5/6. 
 

LEGE DANOONTJE-BEKERTJES 

GEZOCHT 
In de kleutergroepen 
willen we iets gaan 
knutselen met lege 
verpakkingen van 
Danoontjes (of 
vergelijkbare bekertjes). Graag meenemen en 
inleveren bij juf Judith. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

 14 maart  

 15 maart  

 19 en 20 maart 

 29 maart 

 4 april 

 11 april 
 

 Filmmiddag 

 Rapportuitreiking groep 3-8 

 Rapportgesprekken groep 3-8 

 Studiemiddag, kinderen vrij (12.00 uur) 

 Schoolvoetbaltoernooi (jongens) 

 Schoolvoetbaltoernooi (meisjes) 
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