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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 07-09-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Parkeren
Helaas hebben wij van zowel van buurtbewoners als
van ouders klachten ontvangen over de
verkeerssituatie rond de school tijdens haal- en
brengtijden. Zo wordt er regelmatig dubbel
geparkeerd. Hierdoor ontstaan er hele gevaarlijke
situaties. Wij hebben daarom contact opgenomen
met de wijkagent. Zoals ook in het Hoge Veld zal er
rond de haal- en brengtijden gesurveilleerd gaan
worden.
Info-avond groepen 1 tot en met 7 (herhaling)
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.
Informatiebijeenkomst groep 1-2d
Op dinsdagavond 11 september neemt juf Jill
afscheid op haar oude werk. Zij hebben een
verrassingsavond voor haar geregeld, waardoor zij
niet in de gelegenheid is om dinsdagavond aanwezig
te zijn. De ouders van de kinderen uit groep 1-2d
zijn van harte welkom op vrijdagmiddag 14
september van 15.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in
het lokaal. Juf Jill zal dan de ouders informeren over
het schooljaar. Daarnaast kunnen de aanwezige
ouders met elkaar kennismaken. Via MSI is er naar
alle ouders van de kinderen uit groep 1-2d een
bericht gestuurd over de nieuwe datum en tijd. Kunt
u vrijdag niet aanwezig zijn, maar wilt u wel de
informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen
met juf Jill.
Infoavond groep 8 (herhaling)
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 (herhaling)
Op woensdag 12 september organiseert het PO-front
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.
Studiedag maandag 17 september
Op maandag 17 september hebben de leerkrachten
een studiedag. Dit houdt in dat alle leerlingen deze
dag vrij zijn.

Werk afmaken groep 4 t/m 8
De leerlingen hebben op woensdagmiddag de
mogelijkheid om een kwartier na te blijven om het
werk van hun weektaak af te maken. Het gaat niet
om een verplicht moment. Kinderen die op
vrijdagmiddag niet klaar zijn met het werk van hun
weektaak, moeten op vrijdag van 15.00 uur tot
15.15 uur op school het werk afmaken. Op deze
manier werken we aan een goede werkhouding, het
vergroten van de verantwoordelijkheid en het
eigenaarschap. Indien het werk op de weektaak te
moeilijk of te omvangrijk is voor een kind, dan zal
het werk aangepast worden.
Schoolplanning
Helaas hebben wij een fout ontdekt in de
jaarplanning:
- Op vrijdag 21 december zullen de leerlingen
de hele dag op school zijn in plaats van de
middag vrij. De leerlingen van de groepen 1
tot en met 4 mogen deze dag een uur later
komen in verband met het kerstdiner dat de
avond er voor heeft plaatsgevonden.
- Op vrijdag 19 juli zullen de leerlingen de hele
dag vrij zijn.
Het nieuwe vakantie- en margedagenoverzicht zal ik
nogmaals als bijlage meesturen.
Huiswerkbegeleiding
Als extra bijlage stuur ik u een flyer van Jeugdwerk
i.v.m. hulp bij het maken van huiswerk,
werkstukken, spreekbeurten of boekbesprekingen.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

