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Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 10-09-2021 

 Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school, 

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Schooljaar 2021-2022 

We zijn alweer twee weken bezig in het nieuwe 

schooljaar. De meeste kinderen zijn weer 

gewend en hebben hun plekje in de klas weer 

gevonden.  

 

Kennismaken en de informatieavond 

Veel ouders hebben nog niet de kans gehad om 

kennis te maken met de juf of meester en met 

ouders van andere kinderen. Ook heeft u nog 

geen kijkje kunnen nemen in de klas.  

Op donderdag 23 september vindt de 

informatieavond plaats voor de ouders van de 

kinderen uit groep 1 t/m 8. Voor groep 1-2d en 

groep 3a volgt er een nieuwe datum. De 

informatieavond vindt plaats in het lokaal van 

de groep en wordt in twee delen georganiseerd.  

• 19.15 uur – 20.00 uur 

• 20.15 uur – 21.00 uur 

Op die manier beperken wij het aantal mensen 

in het lokaal en kan de 1,5 meter afstand 

gehanteerd worden.  

Tijdens de informatieavond is er één ouder per 

kind welkom. Kinderen kunnen niet 

meegenomen worden naar de informatieavond. 

Het is dus ook niet mogelijk dat kinderen in de 

school/op de gang wachten.  

Vanaf woensdag 15 september krijgt u de 

gelegenheid om in te schrijven voor één van de 

twee tijden.  

Wij hopen u op donderdag 23 september te 

mogen verwelkomen! 

 

Open ochtend  

Kent u ouders die op zoek zijn naar een 

basisschool voor hun zoon of dochter? Deze 

ouders zijn welkom op woensdag 15 september 

en maandag 20 september tussen 09.00 uur en 

11.00 uur tijdens onze open ochtend.  

 

 

Prinsjesdag  

Op dinsdag 21 september is het Prinsjesdag. Dit 

is een officiële vrije dag voor de kinderen die in 

Den Haag op school zitten.  

 

Jaaractiviteitenplanning 

In bijlage vindt u jaaractiviteitenplanning voor 

dit schooljaar. Nog niet alle data bekend. Er 

volgen nog activiteiten. Helaas is het nog steeds 

een onzekere tijd. Dit betekent dat activiteiten 

verplaatst kunnen worden of  komen te 

vervallen. Indien dit laatst het geval is, proberen 

wij een alternatief te verzorgen. Wij informeren 

u zo spoedig mogelijk als er iets moet wijzigen 

of zodra de datum van een nieuwe activiteit 

bekend is. De data worden opgenomen eveneens 

opgenomen in de kalender van Social Schools.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het onderwijs heeft al ruim een jaar te maken 

met de Coronacrisis. Het ministerie investeert 

daarom in de scholen middels het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). 

 

Het doel van het Nationaal Programma 

Onderwijs is om leerlingen te helpen hun 

talenten tot bloei te brengen ondanks de 

Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het 

onderwijs. Met het NPO geld hebben wij onder 

andere ons team kunnen versterken.  

 

Juf Anita, juf Mandy en meester Yeroen starten 

dit schooljaar bij ons op school. Naast deze 

nieuwe leerkrachten zal ook juf Nienke, die 

reeds werkzaam is op Daltonschool De Vijver, 1 

dag extra komen werken. 

 

Juf Anita zal aan de groepen 1 en 2 gymles 

geven en het bewegend leren aan kinderen uit 

groep 3 t/m 8. Juf Mandy en meester Yeroen 

gaan met kleine groepjes kinderen aan de slag.  

Juf Mandy biedt ook een dag per week 

ondersteuning in de nieuwkomersgroep en 

verzorgt de RT voor de kinderen die in het 

dyslexietraject zitten.  

Meester Yeroen biedt een dag per week 

ondersteuning aan de groepen 8.  
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Juf Nienke zal gaan werken in de groepen 1, 2 

en 3 en richt zich op het verbeteren van de 

woordenschat en  biedt ondersteuning bij het 

leren lezen. 

 

Ook de Onderwijshelden zullen, net als vorig 

schooljaar, vanaf 20 september 2021 met 

kleine groepjes kinderen (groep 4 tot en met 7) 

aan het werk gaan. 

 

De begeleiding en ondersteuning is zowel 

gericht op extra herhaling en het inoefenen van 

onderdelen die nog niet goed worden beheerst, 

maar ook op het bieden van extra uitdaging op 

diverse gebieden voor de kinderen die al wat 

meer aankunnen.  

 

Stichting Jeugdtandzorg West 

Als extra bijlage vindt u een informatiebrief van 

Jeugdtandzorg West. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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