
 
  
   
  
 
 

28 april 2020 

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  

 
   

LEERLINGENRAAD 
 Helaas waren alle stukjes van de leerlingenraad niet binnen bij het uitgaan van de laatste 

ratel. 
Bij deze een speciale leerlingenraad Ratel. 

  

     

WAUT 
 Ik ben Waut.  

Elke dag begin ik om half 9 met school. En elke dag maak ik me 
weektaak af. Om 1 uur ben ik uit. 
En als ik uit ben dan ga ik vaak in het slingerbos spelen. 
  
Groetjes, 
 
Waut 

  

     

CAS 
 We zitten nu al bijna 5 weken thuis en het was best wennen. Samen met mijn zusje en 

mijn moeder in een ruimte aan school te werken is best gek. 
We hebben thuis een schema. Gelukkig gaan we in de ochtend ook vaak even naar de 
skatebaan in Zierikzee. Ook mag ik nog met een paar vriendjes spelen. Ik heb al een paar 
keer gespeeld. Samen met Lars heb ik een youtube kanaal gemaakt. Mijn naam is Cas 
Swaanen en ik sta een beetje onderaan. 
 
Soms verveel ik me en probeer ik iets thuis te verzinnen om te gaan doen. Ik heb een 
filmpje gezien dat iemand een tennisbal 
tegen een muur slaat en dat daarna de bal 
een wc-rol van haar hoofd gooit. Dit ga ik ook 
oefenen deze week. 
 
Ik ben ook benieuwd naar jullie ideeën tegen 
verveling. Misschien kunnen jullie deze naar 
mij mailen en kunnen we een lijst maken met 
dingen die je kunt doen als je je verveeld. 
cas.swaanen@binnendeveste.obase.nl 
 
Hopelijk tot snel en blijf gezond! 
 
Groetjes,  
Cas  

  

     

TOM 
  

Ik doe mijn werk en als ik klaar ben ga ik op mijn telefoon of 
de trampoline. 
 
Groetjes, 
 
Tom 
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ABBEY 
 Hoi ik ben Abbey van de leerlingenraad. 

Ik werk nu thuis ik vind het leuk maar ook weer niet.  
Ik vind het fijn omdat het rustiger is, maar ik vind het 
niet leuk omdat ik mis mijn vriendinnen heel erg en ik 
hoop dat we snel weer naar school mogen! 
Ik ga na school vaak buiten spelen met mijn zus op de 
trampoline. 
En mijn moeder geeft ons bootcamp.  
En soms geeft mijn vader boksles.  
Ik krijg rolschaatsen dus dat ga ik leren.  
Ik krijg ook online dansles.  
En ik zit ook vaak op mijn ipad. 
Hopelijk tot snel allemaal. 
 
Groetjes,  
 
Abbey    

  

     

FAYA 
 Ik mis mijn school best wel maar er zijn ook wel wat leuke dingen die ik nu kan 

doen. 
Namelijk: we hebben onze eigen leenhond. Het is de hond van de buren, maar elke 
avond laten we haar uit. Daar ben ik super blij mee, want ik wil een hond maar dat 
mag niet. Ook teken ik erg veel, daar heb ik nu veel tijd voor! Mijn zus Yentl en ik 
hebben het stoepkrijten herontdekt, dat doen we erg vaak op onze stoep (en die 
van de buren :D). Ik doe ook bijna elke ochtend met mijn moeder een workout, we 
gebruiken dan gewichten en doen oefeningen. 
 
22 April ben ik elf jaar geworden! Het was een van de leukste verjaardagen ooit, 
want we hebben veel dingen gedaan. Zoals; een fotospeurtocht en op 1,5 meter 
afstand langs de opa's en oma's! 
 
Blijf gezond en blijf verstandig. 
 
Groeten,  
 
Faya 

  


