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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 18-01-2019
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Rots- en watertraining
In een aparte mailing vindt u informatie over de
rots- en watertraining die na de
voorjaarsvakantie gegeven zal worden in de
speelzaal van de Fontein.
Er is een aparte informatiebrief voor de groepen
1 en 2, voor de groepen 3, 4 en 5 en voor de
groepen 6, 7 en 8. De aanmeldformulieren
zitten bij de informatiebrieven.
Ambulance-les
Vrijdag 25 januari tussen 10.00 en 12.00 uur
zal er een ambulance naar school komen. De
leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben de
afgelopen weken gewerkt met het thema “ziek
en gezond”. Zij zullen deze ochtend het een en
ander verteld krijgen over de ambulance. U
hoeft dus niet te schrikken als u een ambulnace
ziet staan deze ochtend.
Boekenverkoop
Het is alweer even geleden dat wij op school de
kinderboekenmarkt hebben gehouden. Tijdens
deze markt hebben wij in samenwerking met de
Paagman (boekenwinkel op de Frederik
Hendriklaan) kunnen zorgen voor 2 geslaagde
middagen waarin wij boeken hebben verkocht
vanuit ons speellokaal. Als bedankje, dat wij dit
hebben georganiseerd, heeft de school een
cadeaukaart ontvangen. Hier heeft iedere klas
een boek voor uitgezocht. Deze boeken zullen
eerst in de klassen gelezen worden waarna zij
de mediatheek in gaan.
Wij hopen op een blijvende samenwerking en
een volgende geslaagde Kinderboekenmarkt.
Wanneer deze weer komt is nog niet bekend.
Wij houden u op de hoogte!

Kinderraad

Hallo wij zijn de kinderraad.
Wat wij precies doen als kinderraad.
- wij geven rondleidingen.
- wij zijn pleinbrigades.
- wij hebben eens in de zoveel tijd een
vergadering en dan praten we over de school
{daarbij helpen wij met ideeën voor de school}.
Hoe word je gekozen als kinderraad?
Je schrijft je in bij de juf.
Dan maak je een poster met wie je bent en al
je ideeën. Dan worden er 3 kinderen gekozen
door de klas, de klas kiest voor de ideeën van
dat kind. Daarna wordt er echt gekozen, door
een stempaspoort.
De kinderraad en de reserve kinderraad worden
bekend gemaakt op de laatste dag van school.
Als de kinderen ideeën hebben, maar ze zitten
niet bij de kinderraad, hebben we een postbus
daar kunnen ze ideeën in stoppen. Soms
bekijken we wat daar in zit.
Groetjes
Fien, Veona, Francesca, en Tom

OR vergadering
Op maandag 21 januari vanaf 19.30 uur vindt
de OR- vergadering plaats. Als toehoorder kunt
u hierbij aanwezig zijn.
Ouderbijdrage
Tot op heden hebben we nog niet van iedereen
de ouderbijdrage mogen ontvangen. Als extra
bijlage stuur ik u nogmaals de brief met daarin
de gegevens voor de betaling.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

