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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 31-08-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Schooljaar 2018-2019
De eerste week van het nieuwe schooljaar is
alweer bijna voorbij. Wij kijken terug op een
zomer met ontzettend mooi weer en wij hopen
dat iedereen een hele fijne tijd heeft gehad.
Wij wensen iedereen een mooi en leerzaam
schooljaar toe!
Extra bijlages
Als extra bijlages ontvangt u vandaag de
jaaractiviteitenplanning, het
oudergeldenformulier, het aanmeldingsformulier
voor de overblijf en de brief met de marge- en
vakantiedagen voor schooljaar 2018-2019.
Schoolgids
Dinsdag 4 september zullen alle oudste
leerlingen van een gezin de schoolgids mee
naar huis krijgen. De schoolgids is al op onze
site te vinden.
Bouwcoördinatoren
Graag willen wij u voorstellen aan onze
bouwcoördinatoren; Karen de Jong (groep 1-4)
en Ingrid Bergman (groep 5-8). Zij zijn voor u
de eerste aanspreekpersoon na de
leerkracht(en) van uw zoon of dochter. Komt u
er met de leerkracht niet uit of heeft u
specifieke vragen over het leerjaar die de
leerkracht niet kan beantwoorden, dan kunt u
contact opnemen met de bouwcoördinator. De
bouwcoördinator kan ook op verzoek van de
leerkracht aansluiten bij een gesprek. Karin en
Ingrid zijn beide werkzaam op maandag,
donderdag en vrijdag.

Info-avond groepen 1 tot en met 7
Op dinsdag 11 september is de infoavond voor
de groepen 1 tot en met 7. Ook dit jaar zijn er
2 tijden:
Groepen 1 tot en met 4: 19.00 tot 20.00 uur
Groepen 5 tot en met 7: 20.00 tot 21.00 uur
Wij hopen veel ouders te mogen ontvangen op
deze avond.
Infoavond groep 8
Op donderdag 13 september vanaf 19.00 uur
vindt de infoavond voor de groepen 8 plaats.
De inloop is vanaf 18.45 uur. Wij hopen veel
ouders te mogen ontvangen op deze avond.
Estafette staking 12 september
Op woensdag 12 september organiseert het POfront voor de regio Zuid-Holland en Zeeland een
stakingsdag. De stakingsbereidheid is onder
onze medewerkers dusdanig groot dat De Vijver
op woensdag 12 september gesloten zal zijn.
Indien u hierdoor in de problemen komt m.b.t.
de opvang van uw kind(eren), kunt u contact
opnemen met de directie of met de
opvangorganisaties waar u gebruik van maakt.
Juf Kim is bevallen!
Op 23 juli is juf Kim bevallen van een prachtige
dochter: Lizzy Anna-Mae (roepnaam Liz). Wij
wensen juf Kim en haar gezin heel veel geluk!
Zwangerschapsverlof juf Charissa
Vanaf maandagmiddag 10 september zal juf
Charissa met zwangerschapsverlof gaan. Wij
wensen juf Charissa heel veel succes met de
laatste loodjes!
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Mediatheek
Er is hard gewerkt aan de mediatheek en wat is
hij mooi geworden! Wij zijn er erg trots op.
Over een paar weken zal hij officieel geopend
worden.

Lezen in de groepen 3 t/m 8
Vanaf dit schooljaar wordt er op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot
8.45 uur gestart met lezen in de groepen 3 t/m
8. Dit ter bevordering van het aantal
leeskilometers. Het is uiteindelijk de bedoeling
dat een ieder in de school op deze 3 ochtenden
leest van 8.30 uur tot 8.45 uur.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

