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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 12-10-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Afsluiting Kinderboekenweek
Vanochtend hebben we de afsluiting van de
Kinderboekenweek gevierd. Wat hebben de
leerlingen genoten! In groepjes mochten ze de
verschillende activiteiten langs. Zo konden ze in
de gymzaal spijkerpoepen, kegelen en voetbaldarten. In de speelzaal stonden 2 springkussens
en in de conciërgeruimte stond een
suikerspinmachine. Ook konden de leerlingen
een glittertattoo krijgen, snoep- en koekhappen
en een boekenlegger knutselen. Wij willen de
leden van de ouderraad en de ouders die
hebben geholpen tijdens deze ochtend hartelijk
bedanken!
Opening mediatheek
Vandaag is de mediatheek feestelijk geopend.
De leerlingen konden via een Skypeverbinding
vanuit de speelzaal meekijken, omdat we
helaas niet met z’n allen tegelijkertijd in de
mediatheek kunnen zijn. De kinderen van de
Kinderraad mochten als eerste een boek komen
lenen in de mediatheek.
Wij hopen dat er ouders, verzorgers, tantes,
ooms, oma’s, opa’s bereid zijn om ons te
helpen met het beheer van de mediatheek. Dit
houdt in dat u in overleg, op de voor u
mogelijke tijden, aanwezig bent onder
schooltijd in de mediatheek.
Studiedag groepen 1 tot en met 3
Maandag 15 oktober hebben de leerkrachten
van de groepen 1 tot en met 3 een studiedag.
Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 1
tot en met 3 deze dag vrij zijn.
Theatervoorstelling groep 3
Donderdag 18 oktober hebben de leerlingen
van groep 3 een voorstelling in de speelzaal. De
voorstelling “Aap Noot Mies (samen met z’n
allen)”, die verzorgd wordt door Muziektheater
Briza, begint om 10.30 uur en zal ongeveer
duren tot 11.30 uur.

Gevangenpoort groepen 8
De groepen 8A en 8B gaan op donderdag 18 en
vrijdag 19 oktober naar de Gevangenpoort. Zij
krijgen de les: “Breaking News, op de stoel van
de rechter”. Zij zullen beide dagen om 08.30
uur met de tram vertrekken. De vraag is dan
ook of de leerlingen van groep 8A op donderdag
en de leerlingen van groep 8B om 08.15 uur op
school willen zijn. De les zal duren van 09.00
uur tot 10.15 uur.
Shell Generation Discover Festival
Op vrijdag 19 oktober gaan de groepen 7 met
het openbaar vervoer naar het Shell Generation
Discover Festival. Op dit festival is alles te leren
over wetenschap en techniek. Zij vertrekken
om 10.00 uur van school en zullen tussen 14.00
uur en 15.00 uur weer terug zijn op school.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

