
 
  
   
  
 
 

16 augustus 2019 

O P E N B A R E  D A LT 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  

Ratel  
 

   

AGENDA   19 augustus 

 11 september 

 16 september 

 17 september 
 

 Start schooljaar 2019/2020 

 Studiedag ( alle kinderen vrij) 

 Schoolfotograaf 

 Informatieavond Binnen de Veste 
(regulier) 
 

   

NIEUW 
SCHOOLJAAR 

 

 De zomervakantie is (bijna) voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd 
hebben gehad. 
Aanstaande maandag beginnen we aan een nieuw schooljaar…spannend maar 
vooral weer erg leuk!   
We gaan er samen weer een mooi, gezellig en leerzaam jaar van maken! 
 

  

 

JAARPLANNING 
2019-2020 

 In de bijlage zit de jaarkalender. 
Hierin staan de data die op dit moment bekend zijn. 
 

  

   

INFORMATIEAVOND 

(NIET VITRUVIO) 

 Op 17 september, van 19.00 tot 20.00 uur, is er voor alle units van Binnen de 
Veste (niet Vitruvio) een informatieavond. Hier zal de werkwijze binnen de units 
aan u uitgelegd worden. Hiervoor willen we graag dat u zich opgeeft bij de 
leerkrachten van de unit, zodat we weten hoeveel ouders er ongeveer op deze 
avond komen. U kunt zich opgeven per mail of met een briefje. 
Unit onderbouw r.meerdink@obase.nl, unit middenbouw j.slager@obase.nl, 
unit bovenbouw j.van.popering@obase.nl  
 

   

OUDER-KIND-
VERTELGESPREK  

(NIET VITRUVIO) 

 Vanaf de 2de week willen we weer beginnen met de ouder-kind 
vertelgesprekken met de leerkracht. (niet voor Vitruvio) In de loop van de eerste 
week zullen hiervoor lijsten bij de unit opgehangen worden waar u op kunt 
intekenen. Hierover volgt nog verdere informatie met de ratel van volgende 
week. 
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 O P E N B A R E  D A LT 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          Z I E R I K Z E E  

 

   

GEVONDEN 
VOORWERPEN 

 

 Aan het eind van het schooljaar zijn er 
toch nog wat persoonlijke spullen van 
kinderen op school achter gebleven. 
Denk hierbij aan gymspullen, jassen, 
kleding en dergelijke. 
Mocht u iets gemist hebben kijk dan 
deze week of uw spullen erbij liggen. 
Aan het eind van de week zullen we de 
resterende spullen opruimen. 
 

   

OVERBLIJFHULP 

 

 Vorig jaar zijn er verschillende ouders behulpzaam geweest om te assisteren bij 
het eten en pauze van de kinderen. Ook dit jaar kunnen we hier weer hulp bij 
gebruiken. De pauze is van 11.55 en 12.35 uur. 
Als u in de gelegenheid bent om ons hierbij te helpen, laat het dan weten.     
Graag per mail naar j.kunst@obase.nl                     
Dit mag een bepaalde periode zijn of wisselende dagen, maakt niet uit 
Alle hulp, groot of klein, is welkom. 

   

FORMULIER 

PRIVACY  

 In de bijlage zit een formulier waarop u de privacy-voorkeuren voor uw kind in 
kunt vullen. Wij zijn verplicht om dit ieder jaar opnieuw te vragen. Wilt u dit 
formulier ingevuld en ondertekend aan uw kind mee terug geven naar school. 

   

SCHOOLGIDS 
 Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe schoolgids. Eind 

van de eerste week zullen we deze digitaal naar u toe sturen. 
   

KOPTELEFOONS 

GROEP 3 

 

 We werken in de klas met de chromebooks, het is hierbij 
belangrijk dat ieder kind zijn eigen koptelefoon heeft. Wilt u 
ervoor zorgen dat u kind een eigen koptelefoon heeft? Alvast 
bedankt. 

 

 
  

INLOOP 
 De inloop voor ouders en kinderen is van 8.20 tot 8.30. Om 8.25 gaat de eerste bel die u 

er op wijst dat het tijd is om gedag te zeggen. 
Deze inloop is ieder ochtend, u bent dan in de gelegenheid om een kijkje te nemen in 
de klas. 
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