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O P E N B A R E  D A LTO 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   14 t/m 18 oktober 

 31 oktober- 1 
november 

 6 november 
 

 Herfstvakantie 

 Doe-us (groep 7/8 en V7/8) 
 

 landelijke stakingsdag basis-
onderwijs 

   

SPONSORLOOP  De aangekondigde sponsorloop op 29 oktober gaat niet door.  We komen binnenkort 
met een nieuwe planning voor een goed doel. 
 

   

OP TIJD BEGINNEN 

 

 Wij zien met regelmaat enkele leerlingen te laat op onze school komen. Het is belangrijk 
op tijd te zijn, zodat iedereen ook op het goede moment kan starten met de lessen.  
De afspraken voor de start van de dag zijn als volgt: 
De leerlingen kunnen om 8.20 uur naar binnen, in de onderbouw kunnen zij starten met 
een inloop, in de midden- en bovenbouwunit kunnen de leerlingen zelfstandig beginnen 
met hun startwerk. Wanneer de schoolbel om 8.25 uur gaat, is het de bedoeling dat de 
ouders afscheid nemen, zodat de lessen op tijd kunnen starten. 
Vast bedankt voor uw medewerking. 
 

 

    

SINTERKLAAS 
 Wij zijn op zoek naar versiering voor de school m.b.t Sinterklaas die we mogen houden. 

Denk ook aan spullen m.b.t het thema talent (discobollen, microfoons, sportartikelen ).  
Mocht u nog iets over hebben en dit niet meer gebruiken , dan kunnen wij hier wel iets 
mee op school. Spullen mogen ingeleverd worden bij juf Caroline (vitruvio) of juf Esther.  
 

 

    

UNIT ONDERBOUW  

 

 De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt in unit 
onderbouw. We hebben van alles gedaan binnen het thema 

"AU!".  

De kinderen die leren lezen hebben allemaal woorden 
geleerd die met hun lijf te maken hebben. Vraag het maar 
eens thuis: buik, neus, oor, we kunnen het nu allemaal! 

Daarnaast hebben we hele mooie dingen 
gemaakt: een ambulance, ons eigen skelet 
en een grote pillenpot. Tot slot kregen we ook bijzonder bezoek. Een 
echte huisarts heeft een poppenspreekuur gehouden en de 
ambulance is langs geweest. Onze poppenhoek was een echt 
ziekenhuis. Wat hebben we lekker gespeeld en geleerd. 
 
Na de vakantie beginnen we aan een nieuw thema: HERFST. Als jullie 
nog in het bos komen, alle herfstschatten zijn welkom. 

 
 
 

 

    



 O P E N B A R E  D A LTO 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  

 
 

DOE-US 
 Doe-us! is een cultuureducatieproject voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs 

op Schouwen-Duiveland, georganiseerd door de acht musea op het eiland, in nauw 
overleg met de scholen. De musea zijn verenigd in de Vereniging Musea Schouwen-
Duiveland (VMSD).                                             

 
Op donderdag 31 oktober gaat Vitruvio 7/8 naar de Museumhaven en het 
Stadhuismuseum. Zij gaan op de fiets naar toe. Rond half 9 vertrekken ze op school en 
rond half 3 zijn ze weer terug.  
 
Op vrijdag 1 november gaat groep 7/8 naar 
museum Goemanszorg en het   
watersnoodmuseum. Zij moeten om 8.20 op school 
zijn en vertrekken half 9 met de bus, de bus vertrekt 
rond half 3 bij het museum, we zijn dus iets later 
terug. 
Groep 6 heeft deze dag een gewone lesdag. 
 
Voor beide groepen geldt dat de kinderen een lunchpakket mee moeten nemen.   
Voor V 7/8 zijn we nog op zoek naar ouders die deze dag mee willen als begeleider. 

  

     

GYMNASTIEK  

 

 Na de herfstvakantie gaan de kinderen die in groep 3 
zitten  ook mee met de  Unit middenbouw om te gaan 
gymmen in de zalen van de Pontes.  We lopen hier met 
begeleiding naar toe. 
De kinderen hebben daarvoor nodig, een kort broekje, 
een tshirt en gymschoenen. Verder is het handig om op 
deze dag het kind makkelijke kleding aan te trekken, 
zodat het zich vlot aan en uit kan kleden. 
Het eten en  drinken dat voor tien uur bestemd is graag 
op deze dag in de gymtas stoppen, we nuttigen dat daar. 

  

Fijne herfstvakantie 


