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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 

  Dinsdag 7 juli 

 Woensdag 8 juli  

 Vrijdag 10 juli 

 Spelletjesmiddag op het plein 

 Laatste schooldag voor groep 8 

 Laatste schooldag groep 1 t/m 7 
   

LAATSTE 
SCHOOLWEEK 

 De kinderen van groep 8 hebben woensdag 8 juli hun laatste schooldag. 
Namens het team wensen we alle groep achters een hele fijne schooltijd op het 
voortgezet onderwijs.  
De kinderen van groep 1 t/m 7 hebben hun laatste schooldag op vrijdag 10 juli. Alle 
kinderen zijn dan om 12 uur vrij, de zomervakantie gaat dan beginnen. 
Voor iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie graag weer terug op maandag 24 
augustus. 

  

     

AFSCHEID 
 In de MR en de OR zijn er 4 leden die dit jaar afscheid namen. 

Namens het team en de kinderen bedanken wij hen voor de inzet die ze voor de school 
hebben gedaan. 
Het afscheid was dit jaar iets anders dan anders. Het persoonlijk bedanken heeft helaas 
iets minder persoonlijk plaats gevonden, maar is niet minder gemeend. 
 
Nadja, Thalita, Esther en Mirte dank jullie wel voor alles. 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

     

JAARKALENDER 
 Als bijlage de jaarplanning voor volgend schooljaar: voor zover wij nu zicht hebben op 

een aantal data.  
Uiteraard worden er later ook nog andere zaken ingepland, deze communiceren wij dan 
via de Ratel. 

  

     

GYMMEN 
 De afgelopen jaren hebben we voor het gymonderwijs gebruik kunnen maken van de 

gymzalen van Pontes Pieter Zeeman. Het komende schooljaar wordt er een nieuw 
schoolgebouw neergezet, waardoor wij gedurende deze periode geen gebruik kunnen 
maken van deze gymzalen. 
Wij gaan volgend schooljaar daarom met de groepen 3 tot en met 8 gymmen in 
sportcentrum Laco. We maken gebruik van busvervoer voor de groepen 3 en 4 van 
Binnen de Veste-regulier en groep 3, 4 en 5 van Vitruvio. De andere groepen gaan met 
de fiets naar Laco. De gymlessen zijn op maandag ingepland. 
Het is daarom van belang dat alle kinderen vanaf groep 5 (regulier) en groep 6 (Vitruvio) 
elke maandag met een geschikte de fiets naar school komen of een geschikte fiets op 
school hebben staan.  
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat alle kinderen op een veilige manier naar de 
gymles fietsen. Wij vragen uw medewerking bij het volgende: 
- Zorg voor een goede / veilige fiets voor uw kind. 
- Voor de wat jongere kinderen; oefen, bijvoorbeeld in de vakantie, vast een keer met 
op en neer fietsen naar Laco sportcentrum. 
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MOESTUIN BIJ DE 
SCHOOL 

 We gaan een super-project starten! 
In samenwerking met de omgeving gaan we een grote moestuin beheren.  
 
Naast onze school staan een aantal seniorenwoningen 
en daarachter ligt een flink stuk grond (zie foto). In 
samenwerking met KIBEO, Zeeuwland en de Zuidhoek 
gaan we na de zomervakantie starten met het creëren 
van een rijke en gevarieerde moestuin. We zijn 
momenteel druk bezig met het uitwerken van deze 
plannen, maar we kunnen wel vast delen dat het een 
doorlopend onderdeel van ons onderwijsprogramma 
wordt. Hetgeen we gaan laten groeien is zeer divers; 
verschillende soorten fruit, groenten en kruiden. De 
kinderen worden mede-eigenaar van het proces van 
zaadje tot en met het consumeren van deze gewassen.   
 
We willen u vast het volgende vragen: 
Binnen onze school gaan we werken met ‘groen-ouders’. Deze ouders (wat ook opa’s, 
oma’s, ooms, tantes, enzovoort mogen zijn…) kunnen meehelpen om deze moestuin 
met de kinderen en teamleden te onderhouden. We willen nu al vragen of u interesse 
hebt om hierin hulp te gaan bieden.  
 
Op een later moment kunnen we meer vertellen over de exacte inhoud van deze hulp. 
Uiteraard houden we dan rekening met uw mogelijkheden, maar we willen op dit 
moment wel vast inventariseren welke interesse is om hulp te gaan bieden in dit 
project.  
  
U kunt uw interesse vast kenbaar maken aan juf Annet (a.van.langeraad@obase.nl ) of 
meester Jeroen (j.nouwens@obase.nl ).  
 
In het begin van volgend schooljaar komt er meer concrete informatie en gaan we al 
snel met elkaar aan de slag! 

  

     

UPDATE CORONA 
 Na de zomervakantie zetten we de huidige afspraken rondom de Corona Crisis 

grotendeels door zoals we die eerder aan u hebben gecommuniceerd.  
 
Er is 1 belangrijke wijziging met ingang van het nieuwe schooljaar: alle kinderen komen 
’s ochtends tussen 8.15 en 8.30 uur de school in (momenteel loopt deze inloop tot 8.40 
uur door). Verder blijven de afspraken bij de start van de dag nog van kracht, dus 
bijvoorbeeld nemen de kinderen dezelfde ingangen als nu en komen de kinderen 
zonder ouders / verzorgers naar binnen. 
Uiteraard bekijken we verder continu goed in hoeverre de afspraken gehandhaafd 
moeten blijven of wijzigingen noodzakelijk zijn. We gaan hier voorzichtig mee om, zeker 
nu omdat we moeilijk kunnen vooruitkijken naar de periode na de zomervakantie. 

  

     

MENTORGROEPEN 
 Eind van volgende week hoort u welke leerkracht de mentor van uw kind is. 

De mentor is hoofdverantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonlijke doelen en 
bespreekt deze met uw kind. Het is ook de leerkracht die de rapportgesprekken en 
ontwikkelgesprekken met u houdt. 

  

     

BIJLAGE 
  Groepsindeling met leerkrachten 

 Jaarkalender  

 Zomeractiviteiten aanbod SMWO 
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