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Inhoud

Het laatste nieuws. 
Nog een week en dan is het zomervakantie. Dan kunnen we een vreemde, maar ook 
leerzame periode afsluiten. Hopelijk is en blijft alles na de zomervakantie “normaal”, al 
moeten we ook rekening houden met een nieuwe opleving van het coronavirus, met de 
eventuele maatregelen die daar bij horen. Laten we hopen dat het meevalt. 

Schoolverlaters en nieuwe leerlingen. 
Uiteraard nemen we binnenkort (woensdag 8 juli a.s.) afscheid van onze groep 8-
leerlingen: Felix, Pim, Tessa, Thomas, Lukas, Tom, Dié en Nadine. Zij gaan na de 
zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. De meesten gaan naar Het Goese Lyceum. 
Twee kinderen gaan naar de Beeckman Academie in Kapelle en twee leerlingen gaan naar 
Pieter Zeeman. Althans. Dat was de bedoeling, maar het is vrijwel zeker, dat Tom gaat 
emigreren naar Denemarken, met zijn familie. Een nieuw avontuur dus. Best spannend.  
Verder hebben we nog een verhuizing. Hermen, uit groep 3, komt na de vakantie niet 
meer terug. Hij gaat naar een andere school.  
Gelukkig krijgen we er ook weer nieuwe kinderen bij: Jeremiah in groep 7,  Luuk in groep 
6, Kensi in groep 5, Jits in groep 4 en Julia in groep 3. Mooi verdeeld zo. En misschien 
komen er nog een paar meer?  We wachten het af… 

Afscheid juf Barbara.  
Op maandag 29 juni hebben we afscheid genomen van juf Barbara. Zij heeft bijna een jaar 
de Engelse lessen van juf Marja vervangen. We’ll miss her. 

Indeling groepen en leerlingen. 
Onlangs hebben we de ouders van groep 5 t/m 7 geïnformeerd over de groepsindeling 
van volgend schooljaar. In deze nieuwsbrief een bericht hierover voor alle ouders.  
Groep 3/4 wordt in het volgend schooljaar groep 3/4/5 met juf Annet en juf Caroline aan 
het roer. De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden verdeeld over twee groepen 6/7/8. De 
ene helft komt bij meester Jan Jaap (met op woensdag juf Annet) en de andere helft bij 
meester Ton (met 1x in de twee weken juf Caroline op donderdag). Het is de bedoeling 
dat  ’s middags de groepen vaak worden samengevoegd, zodat er meer en meer 
groepsdoorbroken gewerkt kan worden. De activiteiten die dan vooral gedaan worden 
zijn: project, Vitruviotijd en expressievakken (m.u.v. het muziekonderwijs van juf Cathy).  



          Nieuwsbrief

Nr. 7 - juni/juli 2020  pag. 2

Nieuws uit  

 de groepen.

Groep V3/4. 
Wat vonden de kinderen het fijn om weer gewoon met elkaar in de klas te zitten. Zo 
kunnen we toch met z’n allen het jaar afsluiten. We hebben naast het 'gewone' werk ook 
allerlei activiteiten ondernomen om het groepsgevoel weer te versterken. We hebben 
bijvoorbeeld geplant en gezaaid in een paar bakken op het schoolplein. Zodat daar nu 
radijsjes, bonen, komkommer, sla en tomaten groeien. Vorige week hebben we ontdekt 
dat er zelfs 'dieven' in de tomaten zaten en dat dit een heel normaal verschijnsel blijkt te 
zijn. Ook hebben we al muntthee kunnen drinken van de muntplantjes uit een andere bak. 
Dit viel zo in de smaak dat we een dag later ook nog thee van lavendel en citroenmelisse 
mochten proeven. Deze was door een leerling van thuis meegenomen! 
Niet alleen citroenmelisse kwam van thuis mee. Ook nam een leerling wandelende takken 
mee naar school. Dit was heel leuk om te zien. 
En verder hebben de kinderen natuurlijk genoten van het koekjes en pannenkoeken 
bakken. Juf Vivian had voor ons het pannenkoeken bakken georganiseerd.  In groepjes 
werd beslag gemaakt en iedereen mocht z'n eigen pannenkoek bakken. De kinderen 
vonden dit leuk en lekker. 
Tussendoor komen er in deze weken nog kinderen meedraaien in onze klas om te kijken 
of ze volgend schooljaar in de Vitruvioklas komen.  

Groep V5/6. 
Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd in de klas. Veel kinderen hebben hun laatste 
presentatie van dit schooljaar gegeven. Leuk om te zien dat iedereen hier steeds 
vaardiger in wordt. Ook zijn de kinderen bezig geweest met een foto-opdracht over 
optisch bedrog. De resultaten hiervan hebben we opgehangen op ons prikbord buiten de 
klas (zie ook de fotopagina’s). Regelmatig krijgen we hierover complimenten van 
kinderen uit andere groepen. Verder hebben de kinderen vorige week samen met juf 
Annet en juf Vivian heerlijke pannenkoeken gebakken. En er is ook flink gesloopt... en 
gebouwd, want van de onderdelen van oude apparaten hebben we weer van alles 
geknutseld.  De afgelopen 2 weken zijn we nog druk bezig geweest met 2 Citotoetsen: 
rekenen en spelling. En er kwamen 2 kinderen ' proefdraaien' : Luuk en Jeremiah. Beide 
jongens komen volgend jaar onze Vitruviogroepen “versterken”: Jeremiah in groep 7 en 
Luuk in groep 6.  

Groep V7/8.  
Vanaf 8 juni konden we er nog even tegenaan, met z’n allen. Iedereen was blij ook de 
andere helft van de klas weer terug te zien, maar het was wel weer even wennen: minder 
ruimte, meer drukte, geen 1,5 m afstand meer, maar sommige regels golden/gelden nog 
wel. En dat best lastig. 
Groep 7 was inmiddels begonnen met het vervolg op de voorbereidingen voor het 
theoretisch verkeersexamen. Dat heeft iedereen inmiddels gehaald! Proficiat. Voor groep 
8 was de versoepeling van de regels en het het weer hele dagen naar school gaan extra 
fijn, want nu konden sommige leuke dingen nog georganiseerd worden.  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Biz World in groep 8  
In de vorige nieuwsbrief  vertelden we u al, dat we dit project toch op de een of andere 
manier zouden proberen af te maken. Dat is inmiddels gebeurd. De teams zijn aan de slag 
gegaan met het maken van websites en filmpjes, om zodoende de materialen online aan 
te bieden. Vorige week waren bestelformulieren (2 per kind) meegegeven voor de 
ouders. Inmiddels zijn de bestellingen verwerkt en afgeleverd.  
Op vrijdagmorgen 3 juli was er nog een koopjesmarkt georganiseerd, waarbij de kinderen 
van de groepen 7 mochten komen shoppen.  Hier konden de restanten en overige 
producten worden verkocht. Dat was erg leuk en een succes te noemen. Aanstaande 
dinsdag maken we de uitslag bekend: welk team heeft de meeste winst gemaakt, welk 
team heeft het best samengewerkt, welk team had de origineelste producten, welk team 
had de beste/mooiste website…enz. In feite zijn alle teams op de een of andere manier 
winnaar geworden. En de grootste winst is natuurlijk wat ervan geleerd kon worden. 

Misschien vindt u het leuk de websites te bezoeken? Ze zijn echt de moeite waard. 
Hieronder de namen van de teams en de links naar de sites:  
* De Smikkelbeertjes:  http://de-smikkelbeertjes.123website.nl/  
* Sea Shop: http://seashopbdv.123website.nl/  
* The Popshop: https://thepopshop.jouwweb.nl/  
* Zeeuwkurk:  https://zeeuwkurk-1.jimdosite.com  
* De Mikker:  https://demikker.jouwweb.nl  

Afsluitend toneelstuk en afscheid van groep 8.  
De afgelopen weken zijn de kinderen druk in de weer geweest met het bedenken van een 
leuke show. Deze zal op maandag 6 juli a.s. worden opgevoerd voor de kinderen uit de 
andere groepen. In totaal zijn er 3 voorstellingen (op 1 dag).  
Het is de bedoeling dit op film te zetten, zodat het later thuis nog bekeken kan worden. 
Van de voorbereidingen zijn al opnames gemaakt. Die komen er natuurlijk ook bij. 

Spelletjesmiddag op dinsdag 7 juli.  
Dinsdagmiddag sluiten we het schooljaar min of meer af, met allerlei spelletjes op het 
schoolplein. 

Afscheid op woensdag 8 juli.  
Op deze morgen komen de leerlingen van groep 8 echt voor het laatst op school. Ze 
verzamelen hun spullen, om mee naar huis te nemen en krijgen dan hun laatste 
basisschoolrapport. Rond 11.30 uur komen ze dan de school uitgegleden, na nog een 
ererondje langs alle andere kinderen van de school te hebben gedaan.  
De ouders van groep 8 worden via de mail hiervoor uitgenodigd. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://de-smikkelbeertjes.123website.nl/&data=01%7C01%7Ct.schults@obase.nl%7C7264f6c647c744df7dac08d8142f237a%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=QIpJuSQKum+vUTGXjVHQVidCAwlHQd4Pp3sgUNXCaoU=&reserved=0%22%20%5Co%20%22Originele%20URL:%20http://de-smikkelbeertjes.123website.nl/.%20Klik%20of%20tik%20als%20u%20deze%20koppeling%20vertrouwt.%22%20%5Ct%20%22_blank
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://seashopbdv.123website.nl/&data=01%7C01%7Ct.schults@obase.nl%7C5295c9a879cc4d82197c08d81358ff38%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=CcuQm8rdWVlGnQvbz1t9HyUIjLM5sbcJtOvVruLAiWo=&reserved=0%22%20%5Co%20%22Originele%20URL:%20http://seashopbdv.123website.nl/.%20Klik%20of%20tik%20als%20u%20deze%20koppeling%20vertrouwt.%22%20%5Ct%20%22_blank
https://thepopshop.jouwweb.nl/
https://zeeuwkurk-1.jimdosite.com
https://demikker.jouwweb.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://de-smikkelbeertjes.123website.nl/&data=01%7C01%7Ct.schults@obase.nl%7C7264f6c647c744df7dac08d8142f237a%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=QIpJuSQKum+vUTGXjVHQVidCAwlHQd4Pp3sgUNXCaoU=&reserved=0%22%20%5Co%20%22Originele%20URL:%20http://de-smikkelbeertjes.123website.nl/.%20Klik%20of%20tik%20als%20u%20deze%20koppeling%20vertrouwt.%22%20%5Ct%20%22_blank
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://seashopbdv.123website.nl/&data=01%7C01%7Ct.schults@obase.nl%7C5295c9a879cc4d82197c08d81358ff38%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=CcuQm8rdWVlGnQvbz1t9HyUIjLM5sbcJtOvVruLAiWo=&reserved=0%22%20%5Co%20%22Originele%20URL:%20http://seashopbdv.123website.nl/.%20Klik%20of%20tik%20als%20u%20deze%20koppeling%20vertrouwt.%22%20%5Ct%20%22_blank
https://thepopshop.jouwweb.nl/
https://zeeuwkurk-1.jimdosite.com
https://demikker.jouwweb.nl


World Robot Olympiad  
Deze wedstrijd zou verzet worden naar september. Voor zover we nu weten, gaat dat niet 
door. We gaan ervan uit dat de wedstrijd wordt verplaatst naar 2021. Dus we kunnen er 
nog verder mee, na de LEGO Leaguewedstrijd.  
First Lego League “Challenge”.  
In het najaar gaan we in elk geval weer meedoen met twee teams. Dus kort na de 
zomervakantie zal de kick-off hiervoor zijn. We kunnen maximaal 4 teams maken, want we 
hebben 4 robots, maar er mogen maar 2 teams per school meedoen. Dus, als we meer 
teams hebben, zullen er dus helaas teams moeten afvallen voor de wedstrijd.  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Robot-

wedstrijden

Twee leuke groep 8-dagen.  
Om het gemis van het schoolkamp enigszins te kunnen compenseren, hebben we de 
afgelopen twee weken 2 schoolkampachtige activiteiten georganiseerd. Mede dankzij het 
weer, waren dat 2 topdagen, waar met veel plezier naar teruggekeken kan worden. Zie 
ook onze facebookpagina:  
 https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/ 

1. Vrijdag 26 juni: “Day on the beach”  
Op vrijdag 26 juni zijn we met de kinderen naar de Brouwersdam gefietst. Het was best 
warm (bijna 30 graden), maar als je naar het strand gaat, wil je dat ook graag. We waren er 
rond 12.00 uur en hadden zodoende even tijd om te lunchen en het water in te gaan. 
Jammer genoeg waren er nogal wat kwallen.  
Van 13.00 tot 15.00 uur was er een beachtennisclinic, o.l.v. Ronald van Slooten. Dat was erg 
leuk, maar het viel niet mee met die hitte. Gelukkig kwam er na een tijdje wat verkoeling 
(wind van zee) en toen ging iedereen vol goede moed terug de banen op.  
Na het tennissen bleven we nog tot 17.00 uur op het strand, waarna werd afgesloten met 
een frietje, snackje, drankje… En ten slotte weer op de fiets terug naar Zierikzee. 

2. Donderdag 2 juli: “Day on the boat” 
Een kleine week later gingen we. weer op de fiets. Nu naar de andere kant van het eiland: 
de jachthaven van Bruinisse. Met twee gemotoriseerde sloepen (gehuurd bij zeilschool 
Aqua Vitesse) zijn we met de kinderen naar een eilandje in de Grevelingen gevaren. Daar 
was het heerlijk toeven. De kinderen konden lekker in het water spelen. Daar waren ook 
wel kwallen, maar die waren veel “liever” dan de Noordzeekwallen. We hebben daar 
gezellig gepicknickt. De broodjes knakworst vielen goed in smaak.  
Halverwege de middag zijn we teruggevaren. De wind was inmiddels behoorlijk aan-
getrokken, dus waren er flinke golven. In de jachthaven konden de kinderen nog een 
uurtje peddelen met de kano’s (ook van Aqua Vitesse).  En verder was er nog een strandje, 
waar de kinderen even konden uitrusten. Of het water in. Maar dat was nog wel een beetje 
koud, volgens meester Patrique. Al met al heel gezellig, leuk en relaxt.  
Maar ja, toen moesten we nog 15 km terugfietsen met windkracht 6 tegen…Dat was wel ff 
een dingetje, maar het is gelukt. De dag werd afgesloten op het schoolplein, met een 
barbecue. Alle meesters en juffen waren daarbij aanwezig. Gezellig en zeker voor 
herhaling vatbaar (volgend schooljaar).  

https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
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Sponsors

Agenda 

juli - sept. 2020
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De laatste schoolweek van schooljaar 2019-2020: 

06 juli  Voorstelling van groep 8 voor de andere groepen 

07 juli  Spelletjesmiddag met de hele school 

08 juli  Afscheid van groep 8 

10 juli  Laatste schooldag (kinderen zijn ’s middags vrij) 

13 juli-21 aug.   ZOMERVAKANTIE 

24 aug. Start schooljaar 2020-2021  

01 sept. Verrassing i.v.m. het 40-jarige (inmiddels al 41-jarige) jubileum  

  van meester Marcel en meester Ton. Nadere info hierover volgt  

  na de zomervakantie. 

08 sept. Schoolfotograaf 

18 sept. Studiedag (de kinderen zijn vrij) 
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V 5/6: 

presentatie 

optische 

illusies 

en   

trash-art 
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V 3 t/m 7 

Pannenkoeken 

bakken 
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V 7/8 

Kunstschilder-

werken  

“in de stijl  

van …” 

Op deze pagina 

een overzicht 

van onze kunst-

tentoonstelling  
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