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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  
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AGENDA   11 maart 

 21 maart 

 1 april     8 april 

 8 april   15 april 

 Start projectweek thema “Duurzaamheid” 

 AFGELAST: ZK schoolschaken Terneuzen 

 o.v.b.: Schoolvoetbaltoernooi jongens * 

 o.v.b.: Schoolvoetbaltoernooi meisjes * 
 

   

SCHOOLFRUIT 

 

 
 

    
 
 
 
 
Het schoolfruit gaat onder strenge regels geleverd worden.   
In verband met het Coronavirus mogen er zo min mogelijk personen in de school komen. 
We zullen dan in de komende 2 weken geen gebruik maken van onze fruitouders.  
Het fruit gaan we zo goed mogelijk aanbieden aan de kinderen, in ieder geval niet meer 
alles op een grote schaal.  

  

     

ANNULERINGEN  
 Voorlopig zijn er verschillende activiteiten geannuleerd: 

 ZK schoolschaken in Terneuzen 

 Het schoolvoetbal is voorlopig één week verschoven naar  8 april jongens en 15 
april de meisjes 

 Excursies 

 Boomfeestdag op 18 maart 

 De gymlessen op donderdag voor alle groepen 

 Trainingen voor het schoolvoetbal 

 Overleg momenten en vergaderingen. 

  

     

COMMUNICATIE-
APP BINNEN DE 
VESTE 

 

 De afgelopen periode zijn er wat ouders geweest die gevraagd hebben waarom wij geen 
gebruik maken van de zogenaamde ‘Parro-app’ op onze school. Parro is een 
communicatiemiddel wat op een aantal Obase-scholen wordt ingezet; dit kan gaan om 
groepsbrede mededelingen en persoonlijke berichten, maar bijvoorbeeld ook voor het 
inschrijven bij gesprekken en dergelijke. Uiteraard zijn wij ook erg geïnteresseerd in dit 
soort nieuwe communicatiemiddelen.  
 
De hoofdreden dat wij niet zijn gestart met Parro is dat er momenteel ontwikkelingen zijn 
op het gebied van ‘digitaal portfolio’ waarbij een dergelijke communicatie-app in dat 
systeem zelf zit. Wij vinden dit beter passen bij onze ontwikkelwensen dan Parro. Collega-
school obs ’t Kofschip is bezig met de implementatie van dit digitaal portfolio. Wij hebben 
afgesproken dit af te wachten en vervolgens een besluit te nemen of wij hier ook gebruik 
van gaan maken en tot die tijd ‘de ouderwetse’ manieren van communicatie handhaven 
(zoals bijvoorbeeld de Ratel, Vitruvio-nieuwsbrief en inschrijven voor gesprekken op 
papier). Daarmee voorkomen we dat we nu de Parro-app in gebruik nemen en dan over 
bijvoorbeeld een jaar weer een ander middel gebruiken. 

  

     

KANGOEROE 
 Op donderdag 19 maart is het weer de dag van het Kangoeroe rekenen. Op deze dag 

wordt in meer dan 50 landen deze reken- en wiskundewedstrijd gehouden. Ook met 
Binnen de Veste doen we weer mee. 

  



 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  

 

Uit iedere groep (vanaf groep 3) kunnen er een paar leerlingen meedoen, die het leuk 
vinden om aan deze uitdagende puzzels en hersenkrakers te werken. 
Om een indruk te krijgen van de opdrachten, kunt u een kijkje nemen op de site: 
w4kangoeroe.nl   Eind mei krijgen we de uitslagen en evt. prijzen toegezonden. 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

UNIT ONDERBOUW 

 

 Maandag hebben alle kinderen een stuk gereedschap nodig. We 
gaan in het thema Duurzaamheid oude, elektrische apparaten uit 
elkaar halen.  
Tijdens dit thema willen we ook met moeren en bouten aan de 
slag. Mocht u hier nog iets van hebben wat wij mogen gebruiken, 
graag!  

  

     

SPELLETJESMIDDAG 

VOOR HB 

    

     

HUTTENDORP 
 KOMT ER NOG EEN HUTTENDORP 2020? 

 
De laatste 6 jaar heeft Hart van Poortambacht in de laatste week van de zomervakantie 
een huttendorp georganiseerd op het evenemententerrein aan het Hatfieldpark. Alle 
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen in Zierikzee konden daar aan mee 
doen met een maximum van 100 deelnemers. Op het eerste jaar na hebben we dit aantal 
steeds gehaald; soms stiekem nog wat meer.  
De werkgroep die het huttendorp elke keer enthousiast voorbereidde heeft nu echter een 
probleem. Een aantal leden heeft besloten om na zo veel jaar weer eens wat anders te 
gaan doen. Anderen hebben vanwege werk of gezondheid geen tijd meer. 
We zijn dus op zoek naar plm 4 a 5 nieuwe leden. Zonder nieuwe leden zal er helaas geen 
huttendorp georganiseerd worden dit jaar. 
Wie van de (groot)ouders van kinderen heeft zin en tijd om de werkgroep te versterken? 
Er ligt al een draaiboek zodat niet alles opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Het gaat 
met name om het verzinnen van het thema voor dit jaar en leuke activiteiten voor de 
kinderen tussendoor. Op basis daarvan wordt de informatie gemaakt die de kinderen van 
alle basisscholen in Zierikzee krijgen vlak voor de vakantie. 
Voor zaken als het regelen van de vergunningen, de houten pallets, inschrijving van 
kinderen e.d. kunnen we weer een beroep doen op mensen die dit vorige jaren ook 
hebben gedaan. 
Al met al gaat het om plm één vergadering per maand van maart t/m juni en het uitzoeken 
en verder regelen van dingen die worden verzonnen. 
Vind je het belangrijk dat er nog een huttendorp komt dit jaar, geef je dan op voor de 
werkgroep via wijkraad@hartvanpoortambacht.nl 
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