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Ratel 20 april 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  

UITNODIGING  
Beste jongens en meisjes, 
 
Woensdag 9 mei is het 
groot feest op de hele 
school, want....... dan vieren alle meesters en juffen 
hun verjaardag. HOERA!!!! 
Natuurlijk gaan we jullie deze dag verrassen met een 
mooi programma. 

Voor de pauze is de 
viering in de eigen 
klas.  
Na de pauze gaan we 
in groepjes door de 
hele school en spelen 
we OUD-HOLLANDSE 
spelletjes. 

Vanzelfsprekend zorgen alle 
leerkrachten voor een hapje en 
een drankje;  hmm, smullen!! Je 
hoeft dus geen beker en 
koekje/fruit mee te nemen. 
Als klap op de vuurpijl mag 
iedereen  
(ook de meesters en juffen) 
verkleed naar school komen als 
TV-HELD. Laat je fantasie maar eens werken en 
verras iedereen met een prachtige outfit.  
 
Groeten van jullie juffen en meesters. 

 
 
 
 

KONINGSSPELEN 
De koningsspelen zitter er weer op. De kinderen 
hebben genoten van een heerlijk ‘Koningsontbijt’. 
Onder een stralend zonnetje hebben we daarna de 
“Fitlala” gedanst op het schoolplein. 
 Vervolgens heeft de bovenbouw deelgenomen aan 
een sportief programma bij LACO en is de 
onderbouw leuke spelletjes gaan spelen op het 
schoolplein. 
Al met al hebben we met elkaar een heel leuke dag 
gehad. Ouderraad en hulpouders, bedankt voor 
jullie inzet en hulp, mede dankzij jullie is het een 
geslaagde dag geworden. 
 

MAD SCIENCE ZOMERKAMP 
Dit jaar kunnen kinderen ook in de zomer nog verder 
gaan met Mad Science op de Mad Science 
zomerkampen. Deze zomerkampen vinden in de 
zomervakantieperiode plaats op locaties verspreid 
door Zeeland. Je kunt terecht in:  
 
Fablab Middelburg  09-07-2018 t/m 12-07-2018  
Industrieel Museum Sas van Gent  16-07-2018 t/m 
19-07-2018  
Stoomtrein Goes-Borsele 06-08-2018 t/m 09-08-
2018  
Bio Base Europe Training Center Terneuzen 14-08-
2017 t/m 17-08-2017 
 
Bekijk het Mad Science zomerkamp magazine: 
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp 

 

MEIVAKANTIE 
De meivakantie is van maandag 23 april t/m 4 mei. 
Maandag 7 mei beginnen we weer om 8.30 uur. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

AGENDA 

 23 april – 4 mei 

 9 mei  

 10, 11 mei  
 

 Meivakantie 

 Meesters- en juffendag 

 Hemelvaartsweekend 
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