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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 21-09-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Jaaractiviteitenplanning
Als bijlage stuur ik u een nieuwe
jaaractiviteitenplanning. Hierop staan nu de
nieuwe data van een aantal cultuurlessen.
Naschoolse activiteit “Kleutertheater”
Via MSI hebben de ouders van de groepen 1 en
2 een mailing ontvangen over de naschoolse
activiteit “Kleutertheater”. In deze mailing staat
een link waar u uw kind(eren) kunt aanmelden.
Nachoolse activiteit “Hip Hop”
Via MSI hebben de ouders van groep 5 een
mailing ontvangen over de naschoolse activiteit
“Hip Hop”. In deze mailing staat een link waar u
uw kind(eren) kunt aanmelden.
Voorstellingen
Maandag 1 oktober is er in het speellokaal een
voorstelling voor de groepen 1 en 2. De
voorstelling, “Het muizenhuis”, begint om 11.00
uur en zal ongeveer duren tot 11.45 uur.
Dinsdag 2 oktober is er in het speellokaal een
voorstelling voor de groepen 7 en 8. De
voorstelling, “Als je je dromen volgt, kom je
nog 'ns ergens”, begint om 10.30 uur en zal
ongeveer duren tot 11.20 uur.

Brandweerles groepen 8
Vrijdag 7 september mochten de leerlingen van
groep 8A een kijkje nemen bij brandweer Delft.
Fatima uit groep 8A vertelt over het bezoek:
We hebben een rondleiding door de kazerne
gekregen. Tijdens de rondleiding kwamen wij
langs de brandweerpakken. Daarna werden we
in twee groepen opgesplitst. Een groep ging bij
een poppenhuis verzinnen hoe het poppetje het
snelst uit het huis kon vluchten tijdens een
brand.
We kregen een tablet en zijn met z’n allen een
virtuele toer gaan maken door een huis. We
moesten kijken wat er allemaal brandgevaarlijk
is in een huis.
Als afsluiting kregen we een quiz over alles wat
we die middag hadden gehoord. De meisjes
hebben de quiz gewonnen! Het was een hele
leuke en leerzame middag bij de brandweer.
Vanmiddag zijn de leerlingen van groep 8B aan
de beurt, wij zijn benieuwd naar hun verhalen.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

