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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 19-10-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Gevangenpoort
Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober zijn de
groepen 8 naar de Gevangenpoort geweest. Zij
hebben daar kennis gemaakt met de
verschillende straffen die vroeger werden
gegeven.
Vrouwe Justitia was gestolen en er waren 3
verdachtes. De kinderen moesten meehelpen
met het oplossen van deze zaak. De groep werd
in tweeën opgedeeld. Elke groep kreeg in 3
verschillende ruimtes het verhaal van een
verdachte te horen. Aan de hand van deze
verhalen konden zij de schuldige aanwijzen.
Shell Generation Discover
Vandaag zijn de groepen 7 met het openbaar
vervoer richting het Malieveld gegaan voor het
festival: “Shell Generation Discover”. Hier
hebben ze van alles kunnen leren over
wetenschap en technologie. Ze konden onder
andere een duurzaam huis knutselen, een
racewagen op zout water laten racen, stroom
opwekken door te dansen op vloerplaten in de
“silent disco” en een drone besturen. Het was
een gezellige en leerzame dag!
Herfstwandeling
De groepen 5 zijn vandaag op pad gegaan met
de herfstrugzak, op zoek naar bodemdieren. Er
zijn diverse bodemdieren gevonden en
bestudeerd door een vergrootglas. De dieren
zijn na afloop weer teruggezet in de natuur. Het
was zeer geslaagde ochtend en middag!

Margedagen
Op vrijdag 2 november en maandag 5
november hebben de leerkrachten studiedagen.
Dit houdt in dat op vrijdag 2 november en
maandag 5 november alle leerlingen vrij zijn.
Wintertijd
Op zondag 28 oktober gaat de wintertijd in. De
klok gaat dan weer een uurtje terug.
Herfstvakantie
Vanmiddag om 15.00 uur is de herfstvakantie
begonnen! Wij wensen alle leerlingen en ouders
een hele fijne week.
Een fijne vakantie!
Namens het team,
Ysé Beeloo

