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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 09-11-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Talentweek
Deze week was de 1e talentweek die in het
teken stond van eten en drinken. Op woensdag
hebben de kinderen per bouw diverse
workshops gedaan. Zo zijn er proefjes gedaan,
stillevens getekend, is eten onderzocht, werden
er liedjes gezongen, zijn er gedichten
geschreven, mochten de kinderen hun
lievelingsgerecht “maken”, is eten geproefd,
zijn de smaakpapillen onderzocht en is er
vogelvoer gemaakt. Op donderdag zijn de
kinderen uit groep 6A en groep 6B gaan
“werken” bij de Albert Heijn. Ze waren onder
andere echte bakkers, kassières en
vakkenvullers.
De leerlingen van de groepen 8 hebben
vandaag, vrijdag 9 november, de leerkrachten
voorzien van een heerlijke lunch die zij zelf
gekocht en gemaakt hadden.
Vandaag is de talentweek afgesloten middels
een high tea, koud koken, een kijk- en
proefmiddag voor ouders of met een andere
activiteit. Naast dat er in de klas zure, zoete,
zoute of bittere dingen geproefd zijn is er in
veel klassen ook iets gekookt of gebakken.
Daarnaast zijn er ouders die met hun
kind(eren) iets te eten hebben gemaakt dat bij
hun cultuur hoort. Ook is daar het een en ander
over verteld en is ervan gesmikkeld in de
klassen. Het was wederom een geslaagde
talentweek! Wij willen alle ouders bedanken
voor hun hulp in de klas en het maken van
lekkernijen.

Sinterklaasjournaal
Maandag 12 november gaat het
Sinterklaasjournaal weer van start. Hier op
school besteden wij daar aandacht aan, maar
misschien is het leuk om thuis hier ook naar te
kijken.
Studiedag
Afgelopen maandag was er een studiedag. De
kinderen waren vrij, maar de juffen en
meesters moesten wel naar school. Na een
korte openingsactiviteit over rekenen is er door
de leerkrachten gesproken over beoordelen en
rapportage, als onderdeel van het onderzoek
hiernaar binnen de school waar ook ouders en
kinderen al voor zijn uitgenodigd. Er is door het
team nagedacht over de visie op beoordelen.
Om te komen tot een gezamenlijke visie is eerst
aan alle leerkrachten gevraagd hoe zij zelf
beoordelen zien in een ideale situatie. Daarna is
dit onderling uitgewisseld en zo zijn de
verschillende visies op beoordelen
samengebracht tot een verzameling uitspraken
waar het hele team zich in kon vinden. Deze
informatie zal, samen met de informatie uit de
gesprekken met ouders en kinderen, worden
gebruikt om te komen tot een beeld van hoe er
binnen de hele school over beoordelen wordt
gedacht. Met die informatie zal worden gekeken
welke aanpassingen er gedaan kunnen of
moeten worden om de werkelijkheid op deze
visie aan te laten sluiten.

Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

