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Ratel 9 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  

SCHOOLSHIRTS 
Elk jaar, als na een evenement of toernooi worden 
schoolshirts gebruikt, zijn er wat shirtjes niet 
teruggebracht. Nu komen we wat gele shirts tekort 
voor bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Kijk nog eens 
thuis in de kast, in je tas, of je nog een schoolshirt 
hebt liggen en lever die alsjeblieft weer op school in. 
 

SCHOOLKAMP 
Komende week gaat groep 8 op schoolkamp, de 
liedjes voor onderweg zitten er al bijna in! Je kan je 
reservesleutel nog inleveren. Denk bij het inpakken 
aan kleding die past bij de weersvoorspelling, iets 
warms voor 's avonds is aan te bevelen.  
Fietsen doe je met schoenen aan, teenslippers zijn 
niet geschikt om mee te fietsen. Zorg dinsdag voor je 
tasje met lunch en drinken voor onderweg, goed 
vast op je bagagedrager (spin of snelbinders). 
Dinsdag rond 8.45 uur vertrekken we, uitzwaaien is 
leuk! 
 

 

 

DAGJE NAAR DEN HAAG 
Groep 8 van juf Maaike heeft met het project 
Politiek en educatie van Gemeente Schouwen-
Duiveland een leuke prijs gewonnen: we gaan een 
dagje naar Den Haag. 
We vertrekken om 9.00 uur (gewoon 8.30 op school 
aanwezig). Neem mee in je rugzak: lunchpakket en 
iets te drinken, koek of fruit en evt. iets van snoep, 
zonnebrand en zonnebril (evt. regenkleding). Geld 
en/of telefoon zijn niet nodig.  

Als begeleiding gaan mee Sabine Nouwens en 
Marnix de Jonge, zij hebben ons al goed geholpen 
met het opzetten van onze presentatie en gaan deze 
dag gezellig mee.  
 

 
 

RAPPORTGESPREKKEN  

GROEP 1 EN 2 
Op maandag 18 en dinsdag 19 juni voeren de 
leerkrachten van groep 1 en 2 weer graag de 
rapportgesprekken met u.  
De gesprekken zijn gepland op maandagmiddag en 
maandagavond of de dinsdagmiddag. 
Wilt u zich s.v.p. opgeven voor het gesprek via de 
mail bij:  
i.van.oosterom@obase.nl voor groep 1/2 A 
j.reijngoudt@obase voor groep 1/2 B 

AGENDA 

 12 juni 

 12 t/m 15 juni 

 15 juni  

 18 en 19 juni 

 21 juni 

 2 juli 

 Start Avondvierdaagse 

 Schoolkamp groep 8 

 Rapport groep 1-2 

 Rapportgesprek groep 1-2 

 Bezoek groep 8 Tweede Kamer 

 Eindavond groep 8 

Donderdag 21 juni 

Tijd Activiteit 

09.00 Vertrek uit Zierikzee: Raamstraat 3, OBS 
Binnen de Veste 

10.30 Aankomst Den Haag Tweede Kamer; 
Restaurant Dudok, 200m lopen vanaf ingang 
Tweede Kamer (Lange Poten 4) 

11.00 Ontvangst in Tweede Kamer incl. drinken + 
gesprek met CDA Tweede Kamerlid Rene 
Peters 

11.30 Start Rondleiding Tweede Kamer 

12.30 Einde Rondleiding 

12.45 Vertrek met de bus richting Madurodam 

13:00 Aankomst Madurodam 

13:15 Entree Madurodam 

15:45 Vertrek vanuit Madurodam Richting Zierikzee 

17:15/ 
17:30 

Verwachtte aankomst Zierikzee 




