Kikkerbeetlaan 27
2548 WJ Den Haag
tel: 070-396 75 88
directie@daltonschooldevijver.nl
www.daltonschooldevijver.nl

Jaargang 22,nr 6

NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 05-10-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Boezoek Gemeentemuseum
Op woensdag 10 oktober gaan de groepen 1-2C
en 1-2D naar het Gemeentemuseum voor de
les “Kleurentoveren, kleine kunstenaars
ontdekken kleur”. Groep 1-2C zal van 9.15 uur
tot 10.30 uur les hebben, groep 1-2D heeft van
10.30 uur tot 11.45 uur les.
De leerlingen worden met een bus van het
Gemeentemuseum opgehaald en weer
teruggebracht naar school.
Kinderboekenweek
Op woensdag 10 oktober van 12.00 uur tot
12.45 uur en op vrijdag 12 oktober van
15.00 uur tot 15.45 uur zal er in het speellokaal
een boekenmarkt zijn. Tijdens deze
boekenmarkt worden er nieuwe boeken
verkocht. Besteed u € 10 of meer dan ontvangt
u natuurlijk het kinderboekenweekgeschenk bij
uw bestelling! LET OP er kan alleen met pin
betaald worden!
Wij 'krijgen' deze boeken vanuit boekwinkel
Paagman en zullen de tussenpersoon zijn voor
de verkoop.
Van de boeken die op deze 2 dagen verkocht
worden, krijgen wij een percentage in bonnen
zodat wij daar zelf ook boeken van kunnen
kopen voor in onze nieuwe mediatheek. De
boeken kunnen daar, na de officiele opening,
geleend worden door de kinderen en
leerkrachten voor in de klassen. Wij zijn nog op
zoek naar mensen die ons, bijvoorbeeld een
uurtje per dag, kunnen helpen om de
mediatheek te bemannen zodat de kinderen de
boeken kunnen lenen.
Sluiting Kinderboekenweek
Vrijdagochtend 12 oktober starten we met
leuke activiteiten in de school. We hebben 2
groepen gemaakt. Groep 1 tot en met 4 hebben
activiteiten van 8.45 uur tot 10.15 uur. Deze
bevinden zich in de kleutergang, speel- en
gymzaal. Hiervoor ontvangen de kinderen een
strippenkaart.
De activiteiten voor de groepen 5 tot en met 8
zijn van 10.30 uur tot 12.00 uur. Deze
activiteiten zullen plaatsvinden in de gang van
de groepen 6 tot en met 8, de speel- en

gymzaal. Uiteraard krijgen de kinderen ook een
strippenkaart.
Vrijdagmiddag om 14.30 uur zullen alle
kinderen en leerkachten zich verzamelen in het
speellokaal voor de feestelijke opening van de
mediatheek. U bent ook van harte welkom om
de opening bij te wonen!
Ztringz
Er veel leerlingen zijn die hun Ztringz mee naar
school nemen. Wij willen vragen om deze onder
lestijd in de tas of jaszak te laten zitten.
Samenspel bij Peuterleerplek Repelsteeltje
Voordat uw kind naar de Peuterleerplek gaat,
kunt u samen met uw kind al meedoen met de
Samenspelgroep. Dit is elke woensdagochtend
van 9.00 tot 11.00 uur.
Samenspel is een speel- en leerprogramma
voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar oud en hun
ouders. Tijdens Samenspel heeft u een
gezellige, leerzame ochtend samen met uw
kind.
Deelname aan Samenspel is gratis. U moet wel
regelmatig deelnemen en zich afmelden als u
niet kunt komen. Samenspel is in het lokaal van
Peuterleerplek Repelsteeltje / 2Otters. Op dit
moment is er plek op Samenspel. Kinderen
jonger dan 2 jaar kunnen ingeschreven worden
op de wachtlijst. Wilt u meer informatie kom
dan een keer langs bij Samenspel. U bent
welkom!
VakantiepasClub herfstvakantie Den Haag
De blaadjes vallen van de bomen en de
kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de
herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket
activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting. Vogelvriendjes verven een
pindakaashuisje bij Avonturia de Vogelkelder.
In het Videogamemuseum spelen gamers
allerlei oude en nieuwe games. Avonturiers
gaan terug naar de prehistorie in Sea Life en
voor de sportievelingen is er een Geheim Agent
Bootcamp. Bekijk deze en alle andere
activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
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via www.vakantiepas.nl en maak meteen
gebruik van de kortingen. VakantieClubleden
krijgen 2 weken voor elke schoolvakantie een
mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

