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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 14-12-2018
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Foute kersttruiendag
Donderdag 20 december hebben we bij ons op
school “foute kersttruien-dag”. Wij zouden het
leuk vinden als alle leerlingen dan in een “foute
kersttrui” naar school komen. Ook alle juffen en
meesters zullen deze dag een “foute kersttrui”
dragen. Bent u niet in het bezit van een
kersttrui, kunt u natuurlijk altijd een bestaande
trui opleuken.
Kerstdiner
Om allemaal ons steentje bij te dragen in het
verminderen van het gebruik van wegwerp
plastic vragen wij u om kartonnen bekertjes en
bordjes mee te geven aan uw zoon en/of
dochter tijdens het kerstdiner. In een aantal
groepen nemen de leerlingen al hun eigen bord
mee. Informeer bij de leerkracht van uw zoon
en/of dochter hoe het daar in de klas geregeld
is.
Donderdag 20 december
Donderdag 20 december zijn alle leerlingen om
12.00 uur vrij, zodat iedereen zich kan optutten
voor het kerstdiner. Om 17.30 uur verwachten
wij alle leerlingen in de klas, zodat zij met
elkaar kunnen gaan genieten van een gezellig
en lekker kerstdiner. Om 19.00 uur is het
afgelopen en kunt u uw zoon en/of dochter
weer ophalen op school.
Vrijdag 21 december
De dag na het kerstdiner mogen alle leerlingen
een uurtje uitslapen en om 09.30 uur op school
komen. Voor leerlingen die al wel vroeg op zijn,
is er de mogelijkheid om gewoon om 08.30 uur
op school te zijn. Het is dus de bedoeling dat de
leerlingen of om 08.30 uur op school zijn of om
09.30 uur. Het is dus niet de bedoeling dat
kinderen gedurende dit uur binnendruppelen.
Nieuwe overblijfrekening
Vanaf vandaag is er een nieuwe
overblijfrekening. U kunt de overblijfgelden
overmaken op IBAN: NL48INGB0009088735
ten name van “Kikkerbeet overblijf”. Het andere
rekeningnummer is niet meer in gebruik.

Verloot je boompje 2018-2019
In de bijlage vindt u een flyer van “Verloot je
boompje”. Hierin staat een leuke actie voor de
kinderen over het inleveren van kerstbomen bij
bepaalde inleverpunten.
Even voorstellen….
Beste ouders,
Mijn naam is Ulbe Spaans en ik ben begeleider
vanuit “ de Loodsboot". Ik ondersteun de school
op het gebied van gedrag, planning en
organisatie. Ik ben wekelijks op school
aanwezig en bezoek dan de groepen om daarna
de leerkrachten handelingsadviezen en tips te
geven. Dus mocht u mij op school tegenkomen
dan bent u op de hoogte van mijn
werkzaamheden.
Fijne Kerstdagen!
Ulbe Spaans

Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

