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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 28-09-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Start kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek
met het thema: “vriendschap”. De kinderen
worden, bij droog weer, verwelkomd op de rode
loper bij de hoofdingang. De zij-ingang zal deze
ochtend dicht blijven.
Extra bijlage
Als extra bijlage vindt u een flyer over de
kinderboekenmarkt die plaatsvindt op
woensdag 10 oktober en vrijdag 12 oktober.
Meer informatie over deze boekenmarkt volgt in
de volgende nieuwsbrief.
Voorstellingen speellokaal
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.
Studiedag groepen 1 en 2
Woensdag 3 oktober hebben de leerkrachten
van de groepen 1 en 2 een studiedag. Dit houdt
in dat de leerlingen van de groepen 1 en 2 deze
dag vrij zijn.
Bezoek Gemeentemuseum
Op vrijdag 5 oktober gaan de groepen 1-2A en
1-2B naar het Gemeentemuseum voor de les
“Kleurentoveren, kleine kunstenaar ontdekken
kleur”. Groep 1-2A zal van 9.15 uur tot 10.30
uur les hebben, groep 1-2B heeft van 10.30 uur
tot 11.45 uur les.
De groepen 6A en 6B gaan ook op vrijdag 5
oktober naar het Gemeentemuseum. Zij krijgen
de les: “Klik klak! Begrijpend kijken voor
fotografen”. Groep 6A gaat van 9.15 uur tot
10.30 uur en groep 6B van 10.30 uur tot 11.45
uur.
De leerlingen worden met een bus van het
Gemeentemuseum opgehaald en weer
teruggebracht naar school.

Beheer mediatheek
Wij zijn op zoek naar vaders, moeders, opa’s,
oma’s, ooms, tantes die ons willen helpen met
het beheer van onze mediatheek. Dit houdt in
dat u aanwezig bent onder schooltijd in de
mediatheek (tijden in overleg). Aan de
leerlingen boeken uitleent, zorg draagt dat de
mediatheek er netjes uit ziet, enzovoort. Zou u
het leuk vinden om ons hierbij te helpen, dan
kunt u zich aanmelden bij de administratie.
Toestemmingsverklaring publicatie foto’s
en video’s
Eerder heeft u bij de nieuwsbrief een bijlage
ontvangen over het gebruik van foto’s en
video’s. Vergeet u deze niet in te leveren bij de
leerkracht of administratie, zodat bij ons
bekend is of wij foto’s en/of video’s waar uw
zoon/dochter op staat mogen plaatsen op MSI,
de website, social media en/of voor wervingsen informatiemateriaal.
Schooltijden
Wilt u er op letten om pas vanaf 14.45 uur het
schoolplein op te komen. Dit in verband met het
overzicht en de veiligheid van de kleuters die
rond die tijd nog op het speelplein aan het
opruimen zijn.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

