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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 25-01-2019
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Talentweek
Volgende week gaan we starten met de
talentweek met als thema: Ruimte.
De hele week zullen de lessen in het teken
staan van de ruimte. Sommige leerkrachten zijn
nog op zoek naar spullen om hun lokaal te
versieren, om lessen mee te geven of om aan
de kinderen te laten zien. Heeft u dus misschien
nog spullen thuis die te maken hebben met de
ruimte, vraag dan bij de leerkracht van uw zoon
en/of dochter of zij dit nog nodig hebben.
In de extra bijlage vindt u een verslag van juf
Maaike.
Nationale Voorleesdag
We hebben afgelopen woensdag al een leuk
voorproefje gehad tijdens de opening van de
Nationale Voorleesochtend. Het duo “Helemaal
Hollands” kwam in een raket bij ons op school.
Zij hebben aan alle kinderen voorgelezen uit
“André het astronautje”. Ruim 400 kinderen
hebben allemaal aandachtig zitten luisteren.
Als afsluiting hebben zij hun eigen liedje “Gaan
als een raket” gezongen.
De rest van de ochtend heeft in het teken
gestaan van voorlezen. De kinderen werden
door hun leerkracht voorgelezen, de leerlingen
van de hogere hebben de leerlingen van de
lagere groepen voorgelezen en leerlingen
hebben opstellen geschreven.

Leuk knutselproject
Voor een leuk nieuw knutselproject zijn wij op
zoek naar veel oude cd’s en/of tegels. Deze cd’s
en tegels zullen wij kapot maken, u krijgt ze
dus niet meer terug.
Voor dit leuke project zijn wij ook nog steeds op
zoek naar ouders die ons kunnen helpen met
zagen (al dan niet met een decoupeerzaag, op
school hebben we 1 decoupeerzaag), schuren
en overtekenen. Wie kan ons helpen op
woensdag 30 januari?
MR-vergadering
Maandag 28 januari om 19.30 uur is de MR
vergadering.
EPJO
Vandaag zijn er in de groepen 8 meerdere
politieagenten en 2 ex-gedetineerden geweest
voor het project EPJO. Het was voor zowel de
leerlingen als de leerkrachten erg
indrukwekkend geweest. Misschien kunt u er
thuis met uw zoon en/of dochter over praten.
Volgende week zult u een verslag ontvangen
van de leerlingen van de groepen 8 over deze
dag.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

