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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 16-11-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Rapporten
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 3
tot en met 8 hun rapport mee naar huis. De
leerkrachten stellen het erg op prijs als u het
rapport van uw zoon en/of dochter meeneemt
naar het gesprek.

Brieven
De groepen 6 tot en met 8 zullen een extra
mailing krijgen met daarin 2 brieven over de
Sint.

Rapportgesprekken
Volgende week staan de rapportgesprekken
gepland. Mocht u zich nog niet hebben
ingeschreven, vergeet u dit dan niet te doen?
De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8
worden verwacht tijdens het rapportgesprek.

Namens het team,
Ysé Beeloo

Rekendoelen
Vanaf heden krijgt u de rekendoelen niet meer
op papier bij het rapport, maar kunt u deze
terugvinden op de klassenpagina in
MijnSchoolInfo.
Sinterklaas
Morgen komt Sint met zijn pieten weer aan in
Nederland! Wat verheugen alle kinderen zich
daar weer op! Hier op school zijn wij ook weer
druk bezig met zijn komst. De lokalen worden
versierd en op de ramen worden weer mooie
tekeningen gemaakt.
Wij hopen, samen met de kinderen, dat hij ook
weer een bezoek zal brengen aan onze school.
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen
hun schoen zetten.
Als extra bijlage vindt u de informatiebrief over
hoe de komende weken gevuld zullen zijn.
VO-markt
Woensdag 12 december van 14.30 uur tot
16.30 uur staat de VO-markt gepland. Tijdens
deze middag kunnen de leerlingen en de ouders
van de groepen 7 en 8 kennismaken met
verschillende VO-scholen in en rond Den Haag.
Natuurlijk zijn de ouders van de lagere groepen
ook van harte welkom om alvast een kijkje te
nemen.

Een prettig weekend!

