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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  

 
   

OPVANG 
MEIVAKANTIE 

 De opvang voor kinderen tijdens vakanties (alleen nu beperkt tot de doelgroep van ouders 
met cruciale beroepen; noodopvang) vindt plaats op dezelfde wijze als normaal tijdens 
een vakantie, dus op de vakantie-bso’s. Voor Zierikzee is dat de Theo Thijssen. U kunt de 
kinderen opgeven via Kibeo.  klantrelatie@kibeo.nl  

  

     

UNIT BOVENBOUW 

 

 

 

 In plaats van met een kletspraatje begint de dag nu met het opstarten van een computer. 
Weektaak zoeken, werk opzoeken, drie keer zuchten en dan toch maar beginnen. Leuk is 
anders. Zelfs de kinderen die zo vaak mopperen dat school saai is of niet leuk, komen daar 
op terug. School zorgt ervoor dat je iets zinnigs te doen hebt, maar Binnen de Veste is 
vooral de plek waar je anderen ontmoet. Waar je kletst, lacht, ruzie maakt om het weer 
goed te maken, samen eet, leert en speelt. 
Via een vooraf opgenomen instructiefilmpje proberen we, zo goed en zo kwaad als dit 
gaat, uitleg te geven. Dat valt niet mee wanneer er geen interactie is. Of wanneer we niet 
de gezichten van de kinderen erbij kunnen zien. Komt het wel goed over? Is het niet te 
makkelijk, of juist te moeilijk? Sommige kinderen vertellen dat ze het heerlijk vinden op 
deze manier. “ Er praat nu tenminste niemand doorheen “ of “nu kan ik je nog even 
stopzetten”. Maar ook deze opmerking hoorden we: “Weet je dat als je het filmpje op 
dubbele snelheid afspeelt, je een hele gekke stem hebt?” Nee, dat wist ik nog niet. Dit 
thuiswerken brengt vele nieuwe inzichten. Het grootste gemis is toch zeker het 
persoonlijke contact. Natuurlijk zien en spreken we jullie via de video regelmatig, maar het 
blijft anders. Wennen doet het niet. 
Hoe het verder gaat na de vakantie weten wij ook nu nog niet. We hebben wat 
vakantiewerk klaargezet. Dit is werk waaruit je kunt kiezen, niets moet. Wij gaan het ook 
niet nakijken en er zullen ook geen vragenuurtjes zijn. In de vakantie horen we het het 
verder zal gaan, als wij een plan hebben dan horen jullie dat van ons, waarschijnlijk via een 
mail naar jullie ouders. 
Wij zijn trots op hoe jullie omgaan met deze situatie. Trots op hoe jullie proberen om er 
iets van te maken en trots op hoe jullie de afgelopen weken hebben gewerkt. Jullie zijn 
kanjers! 

  

     

UNIT 
MIDDENBOUW 

 

 

 

 Een unit Middenbouw zonder kinderen, dat is wel gek. Waar normaal gesproken onze klas 
een klas is waar altijd iets is te beleven, waar kinderen met elkaar werken, praten en lol 
hebben, is het nu stil… 
Maar wij (de meester en juffen) weten wel dat jullie nog steeds veel leren, hard werken en 
gelukkig ook met elkaar spelen. Niet op school, maar wel thuis achter de computer en 
buiten: in de tuin en op straat. En, ook als is het voor ons misschien anders dan in de klas, 
we zien dat jullie ook nu erg je best doen en wij zijn trots op jullie! 
De meesters en juffen sturen berichtjes naar de kinderen van hun mentorgroep, of hebben 
een livegesprek via Google Meet waarin dingen worden besproken die de meester of juf 
normaal in de klas bespreekt: “Hoe gaat het met je?”, “Heb je dit of dat al gedaan?”, “Lukt 
het of vind je het moeilijk?”, “Volgens mij heb je het klokkijken nog niet geoefend deze 
week.”, “Wat een mooie tekeningen zie ik op het prikbord” enz. 
Gelukkig spreken de meesters en juffen de ouders ook, telefonisch of op het moment dat 
het werkpakket wordt opgehaald. Zo blijven we ook met jullie vaders en moeders in 
contact staan. Dat vinden wij, als team, erg fijn. 
Het is een gekke tijd. We hópen dat het na de meivakantie ook in de school, in onze 
Middenbouw, weer gezellig en druk wordt, maar wanneer dat precies is kunnen we helaas 
nog niet vertellen. Desondanks: fijne vakantie iedereen! 
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UNIT ONDERBOUW 

 

 

 

 Elke week zijn we als juffen een paar uurtjes op school. Nieuw werk uitprinten, videobellen 
en even bijkletsen met elkaar. Maar wat is dat raar. Geen ge-juf in de gang, geen kinderen 
op schoot, geen mama's die nog even snel iets willen vragen en geen geschaafde knieën 
om te verzorgen. Het is gek, zo'n lege school. We missen jullie ontzettend. 
Gelukkig ontvangen we elke dag de leukste, liefste, grappigste en mooiste filmpjes en 
foto's. We zijn zelfs zelf aan het vloggen geslagen. Een mooie manier om toch met elkaar 
in contact te blijven. Daardoor weten we hoe goed jullie je best doen, hoe streng jullie 
nieuwe juffen en meesters zijn en hoe erg jullie school stiekem toch wel missen. We zijn 
trots op jullie, trots op de nieuwe meesters en juffen en trots op onze collega's. We 
regelen het toch maar even met z'n allen. We weten onze weg op de computer steeds 
meer te vinden. Of het nu via de Padlet, Meet, mail of Zoom is, elke dag kunnen we iets 
van jullie zien.  
Nu is het vakantie. Waar we normaal uit kijken naar even niks, even lekker thuis of 
misschien zelfs op vakantie is het nu meer van hetzelfde. Hoe het er na de vakantie uit 
gaat zien weten we niet. We hopen dat iedereen toch kan genieten van en met elkaar. De 
zon schijnt en met een beetje geluk blijven we allemaal gezond. 
We zien/spreken/horen elkaar na de vakantie! Nogmaals bedankt voor de inzet die 
iedereen getoond heeft. Hoe het ook verder gaat, deze periode hebben jullie geweldig 
doorstaan. 

  

     

VITRUVIO 

 

 

 

 Alle drie de klassen zijn leeg, dit is een vreemd gezicht. Normaal zitten jullie hier hard te 
werken. 
Gelukkig hebben we in deze 5 weken thuisonderwijs alle kinderen wel gezien en gehoord. 
Dat was via Google Meet, de telefoon, prikbord, padlet, classroom en smmigen op school. 
Jullie zullen elkaar ook vast missen en misschien mis je school ook wel een beetje. 
Fijn dat we toch contact hebben met elkaar en met jullie als ouders. 
Het zijn voor iedereen intensieve weken geweest. Er is hard gewerkt door kinderen en ook 
door jullie als ouders. Thuiswerken of gaan werken en de kinderen begeleiden in het 
thuisonderwijs is best een pittige opgave. We bedanken jullie dan ook allemaal voor de 
fijne samenwerking. Deze manier van werken, thuisonderwijs vormgeven, is iets waar de 
kinderen en ouders trots op mogen zijn. Jullie hebben hard gewerkt, nu is het tijd om het 
allemaal iets rustiger aan te doen. We gaan in de vakantie stand. 
Voor iedereen veel sterkte in de komende weken en geniet ook even van het mooie weer 
(in de tuin). 
We hopen jullie zo snel mogelijk allemaal weer te zien. 

  

     

MEIVAKANTIE EN 

ONDERWIJS NA 6 
MEI 

 Vandaag begint de meivakantie. Deze zal er bij iedereen anders uitzien dan een “normale” 
vakantie. 
Wij willen u toch twee fijne weken wensen. 
 
Hoe gaat het verder na de meivakantie? 
 
Hierover is ook voor ons nog niets bekend. Via de (sociale) media zijn er veel speculatie 
over hoe het zal gaan na de vakantie. Ook wij zijn daarover aan het nadenken, maar toch 
moeten we allemaal wachten op besluiten vanuit de Rijksoverheid. Daarom wachten wij 
de persconferentie van 21 april af om verder plannen te maken. 
Op 22 april is er een directievergadering met de directeuren van Obase gepland om te 
kijken wat we met de gegevens van dat moment gaan doen. 
Daarna hebben we ook met de teams van de scholen overleg.  
Wij informeren u op woensdag 22 of donderdag 23 april, via de mail, over de stappen en 
plannen voor na de meivakantie (vanaf 6 mei). Wij vragen u dan ook om de mail rond deze 
tijd in de gaten te houden. 
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SCHOOLWERK IN 
MEIVAKANTIE 

 

 Ondanks de bijzondere omstandigheden begint vandaag de meivakantie. We 
willen dit zo veel als mogelijk als een ‘vakantieperiode’ benaderen. Dit betekent 

ook dat het schoolwerk, zoals de kinderen dit de afgelopen weken op afstand 
hebben gekregen, in deze periode stopt; bijvoorbeeld nieuwe weektaken, de 
videobelbijeenkomsten, prikbord reacties, enzovoort. 

  

     

TIPS 

 

 Hieronder nog een overzicht met wat tips/links voor activiteiten (rondom huis) in de 
vakantie. 

Lezen Gratis boeken lezen met de app van de bibliotheek. 
www.onlinebibliotheek.nl  
 

School TV De filmpjes die we op school wel eens gebruiken bij de lessen kun je nu 
ook thuis bekijken. 
www.schooltv.nl 
 

Museum 
bezoek 
online 

Ga op museumbezoek. De leukste online tours om samen of alleen te 
doen.  
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis 
 

Experiment Experimenteren en proefjes doen. 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-supersimpele-
proefjes-voor-thuis/news/317/ 

Bewegen Bewegen met Nathan Rutjes en zoon; Home Workout.  
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU 
 

Bewegen met meester Roger. 
https://www.youtube.com/watch?v=2kHrYn6AQnw#action=share 

Meezingen Zingen met Babette (midden en bovenbouw). 
https://basisonderwijs.online/team-talento-workshop-zingen-met-
babette.html 

Muziek met Bennie Briljant (onderbouw). 
https://basisonderwijs.online/bennie-briljant-muziek-maken-
slagwerkinstrumenten.html 

Knutselen Knutselen met de knutselzussen. 
https://www.youtube.com/channel/UCcHIu2UMQsKCs8IozvtYFzg 

 

  

     

http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.schooltv.nl/
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-supersimpele-proefjes-voor-thuis/news/317/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-supersimpele-proefjes-voor-thuis/news/317/
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU
https://www.youtube.com/watch?v=2kHrYn6AQnw#action=share
https://basisonderwijs.online/team-talento-workshop-zingen-met-babette.html
https://basisonderwijs.online/team-talento-workshop-zingen-met-babette.html
https://basisonderwijs.online/bennie-briljant-muziek-maken-slagwerkinstrumenten.html
https://basisonderwijs.online/bennie-briljant-muziek-maken-slagwerkinstrumenten.html
https://www.youtube.com/channel/UCcHIu2UMQsKCs8IozvtYFzg

