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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  

Ratel  
 

   

AGENDA 
  11-14 juni 

 11-14 juni  

 26 juni  

 Schoolkamp 

 Avondvierdaagse  

 Studiedag leerlingen vrij  
   

HULP EINDFEEST 
GEVRAAGD 

 Geachte Ouders/verzorgers,  
 
Wie wil ons helpen op dinsdag 2 juli met het eindfeest vanaf ongeveer 11.45?  
We zoeken zoveel mogelijk hulp om groepjes te begeleiden op deze middag. Opgeven 
mag door te mailen naar j.reijngoudt@obase.nl 
  
Team Binnen de Veste en de Ouderraad 

   

SCHOOLPLEIN  
 Voor de laatste fase van het schoolplein zoeken we nog steeds hulp van u als ouders. Er 

zijn al een aantal aanmeldingen, maar we hopen op meer, anders zal de laatste fase 
niet helemaal lukken in één middag. 
We gaan aan de slag op zaterdagmiddag 22 juni tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Iedere uur wat u aanwezig kunt zijn is welkom.  
Groene vingers en ervaring is niet noodzakelijk. 
Opgeven kan bij de leerkracht of via de mail j.kunst@obase.nl  

   

GEZOCHT: 
TECHNICUS LICHT 
EN GELUID M/V 

 

GROEP 8 EN V8 

 

 In de afgelopen jaren kwam onze oud-leerling DJ Kosta op 
school om het licht en geluid bij de eindavond van groep 8 te 
verzorgen. Hij heeft dit jaar al andere afspraken, we zijn dus 
op zoek naar iemand die ons kan helpen op maandag 1 juli:  
regelen en klaarzetten van wat apparatuur (een aantal spots, 
discolampen en boxen) 
hulp met bediening van de knoppen (tijdens toneel en disco) 
tussen 18.30 en 22.30 uur op school 
Wie iemand weet, graag doorgeven aan meester Ton of juf 
Maaike (groep 8). 

   

SCHAAK 

AVOND 

 

 

 

 RECREATIEZAAL “DE VESTE” 
 MANHUISSTRAAT 32 
 4301 BK ZIERIKZEE 

 Hallo schakers van Binnen de Veste en Vitruvio, 
Gezien de uitslagen van de afgelopen jaren, weten we dat er veel goede schakers op 
jullie school zitten. Op maandag 17 juni organiseert de schaakvereniging van 
Zierikzee een schaakavondje voor jullie. 
Je kunt je voor vrijdag 14 juni, via de mail schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl, 
aanmelden hiervoor. 

SCHAAKVERENIGING ZIERIKZEE                        
Afsluiting schaakseizoen 

Schaakvereniging Zierikzee 
 

Organiseert een schaakavond voor schoolschakers op 
 

Maandag 17 juni van 19.00   -  20.30  uur 
 

Het  uurtje voor schakers 
 

Opgeven via de mail voor 14 juni 

mailto:j.kunst@obase.nl
mailto:schoolschaak@zierikzeeschaakt.nl
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EMBASSEA 
WORKSHOP VOOR 
KINDEREN "RAAD 
VAN ZEEWEZENS"  

 

 Heb jij weleens echt goed naar de zee geluisterd? Dat is nog niet zo makkelijk, maar wel 
belangrijk. Het gaat namelijk niet zo goed met de zee en de zee is heel snel aan het 
veranderen. Een slimme manier om te luisteren naar de zee is door een masker op te 
zetten van een zeewezen. Zet het masker op en je bent ineens geen mens meer. Wat 
heb jij te vertellen als zee-egel, visdiefje of zeester? 
Als onderdeel van het kunst- en onderzoeksproject Embassea, dat zijn aftrap vindt 
tijdens de Kunstschouw 2019, ga jij met zo’n 30 kinderen op onderzoek uit. 
Knutsel je eigen zeemasker in elkaar en vertel elkaar wat 
je te vertellen hebt! 
Onder de bezielende begeleiding van socioloog en 
milieukundige Manon Danker en samen met kunstenaar, 
ontwerper Vos Broekema en zijn partner Martine Verweij. 
Praktische informatie en inschrijven 
Datum: 17 juni 
Tijdstip: 15-17.30 
Locatie: Boogerdweg 6, 4321 SN Kerkwerve, in de 
tijdelijke Embassea (bij betreden van het terrein vanaf de Boogerdweg gelijk rechts – te 
voet! – het graspad volgen) 
Parkeren: op de parkeerplaats bij restaurant de Heerenkeet 
Beter nog: kom op de fiets of met de bus – halte “Verseputseweg” – steek de weg over 
en loop langs de dijk richting Heerenkeet, vanaf de dijk achter de Heerenkeet kan je het 
terrein al zien liggen! 
En hier de link naar de workshops.  
De workshops zijn op maandag 17 juni en op woensdag 19 juni.   

   

HANDBAL 

FUNDAG 

 Zin in een leuke, gezellige én sportieve zaterdag? Op 15 juni 2019 wordt er door 
Handbalvereniging Delta Sport uit Zierikzee een 
handbalFUNdag georganiseerd. Deze dag is 
bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen op 
Schouwen. Op deze dag zijn er verschillende 
handbalspelletjes en springkussens. Ook verkopen 
we koffie, thee, fris en broodjes voor de 
liefhebbers. 
 
De handbalFUNdag vindt plaats op 15 juni 2019, 
van 11.00 - 15.00 uur op het buitenveld bij "Het 
Sportblok" (Laco) in Zierikzee.  
 
Deelname is gratis.  
 
Iedereen die na deze dag enthousiast is over de 
sport handbal, is van harte welkom op de 
jubileumtraining op 20 juni van 18:00 tot 19:00 uur 
in Laco, Zierikzee. Voor meer informatie kunt u mailen naar: jubileum@hvdeltasport.nl.  

https://www.greenbridges.nl/event/workshop-voor-kinderen-raad-van-zeewezens/
mailto:jubileum@hvdeltasport.nl
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