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SCHOOLKAMP 
Nog iets meer dan een week en dan gaat groep 8 op 
schoolkamp!! Op dinsdagmorgen 12 juni vertrekken 
we, rond 8.45 uur, per fiets richting Veere. 
Even na de middag zijn we dan op onze 
kampeerplaats, Minicamping  “Trouw vóór Goud”. 
Daar wacht de eerste uitdaging: het opzetten van de 
tentjes. 
Inmiddels is al een tentindeling gemaakt, dus 
iedereen weet wie er straks naast hem/haar ligt te 
snurken…  
Op vrijdag 15 juni gaan we weer opbreken en hopen 
we rond 16.00 uur bij school terug te zijn.  We 
kunnen dan hopelijk terugkijken naar een leuk en 
geslaagd schoolkamp, want we gaan een heleboel 
leuke, gezellige dingen doen op het kamp, in Veere 
en in de buurt daarvan. 
 
Volgende week krijgen de kinderen van groep 8 een 
boekje mee, waarin alles staat wat ze moeten 
weten: wat je wel en niet mee moet/mag nemen, 
het programma, de tentindeling, telefoonnummers 
van het kamp en de leiding…enz. Op woensdag 6 juni 
willen we even oefenen op het fiesten voor kamp, 
dus neem dan je fiets mee naar school.  
Tja…en dan is het schooljaar bijna voorbij. Inmiddels 
zijn we ook al druk in de weer met de 
eindavond/afscheidsavond, die plaats zal vinden op 
maandag 2 juli. De uitnodiging voor ouders en 
andere familieleden van de groep 8-leerlingen volgt 
nog. 

 
 

ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS 

BINNEN DE VESTE 
We hebben gedurende dit schooljaar geïnvesteerd 
in een blik op de toekomst. Daarbij zijn er een aantal 
doelen gesteld, waarvan we vinden dat onze school 
daaraan moet gaan voldoen. Uiteraard denkend 
vanuit de uitganspunten van Daltononderwijs: 
vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, 
effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. 
We zetten hierbij centraal in dat: 
* We kinderen eigenaar leren zijn van hun eigen 
ontwikkeling. 
Het kind en zijn onderwijsbehoeften staan centraal. 
* We ervan uitgaan dat ieder kind unieke talenten 
en ambities heeft en daarop moet worden 
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 Start Avondvierdaagse 

 Schoolkamp groep 8 

 Rapport groep 1-2 

 Rapportgesprek groep 1-2 

 Bezoek groep 8 Tweede Kamer 

 Eindavond groep 8 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Ratel 2 juni 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  

uitgedaagd; we hebben daarbij een 
ontwikkelingsgerichte benadering. 
We houden vast aan het principe ‘vasthouden wat 
goed is en verbeteren/veranderen waar nodig’. 
Voor- en achter de schermen van onze school zal dit 
proces steeds beter zichtbaar worden. 
 
Een belangrijke verandering per volgend schooljaar 
is dat we steeds meer met ‘units’ gaan werken. Dat 
wil zeggen dat we meer de samenwerking zoeken 
tussen verschillende groepen en zodoende ook de 
zorg voor u kind met meer kennis, vaardigheden en 
afstemming kunnen vormgeven. In de praktijk zal dit 
betekenen dat er 2 of 3 groepen meer samen gaan 
werken met 2 leerkrachten voor die unit. Het biedt 
verder ook meer mogelijkheden om het onderwijs 
‘op maat’ af te stemmen. Uiteraard vinden de 
kinderen binnen deze units de veiligheid en 
geborgenheid van een vaste stamgroep en vaste 
leerkracht(en). We spreken straks over de units 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
 
Met het creëren van deze units scheppen we de 
ruimte om de voorgenomen onderwijsontwikkeling 
verder vorm te gaan geven. We starten ons 
onderwijs volgend schooljaar grotendeels vanuit de 
goede onderwijskundige basis en afspraken die er 
reeds liggen, maar zullen gedurende het schooljaar 
(en daarna…) het onderwijs van verdere impulsen 
voorzien om onze doelstellingen waar te maken. 
We gaan u met regelmaat op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. Maar u kunt uiteraard ook met 
uw vragen bij het team terecht. 

 


