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                    NIEUWSBRIEF 
 
Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, maandag 20-09-2021 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Oudergeldenbrief 

Als bijlage ontvangt u de brief over de 

oudergelden. Voor de groepen 1 tot en met 8 is 

het bedrag voor de oudergelden gelijk. Over het 

alternatieve kamp van de groepen 8 zal later in 

het schooljaar een informatiebrief komen met 

daarin onder andere de overige kosten, de 

betaalde oudergelden zullen worden afgetrokken 

van de overige kosten. 

 

Activiteitenplanning 

In de agenda van Social Schools staan alle 

activiteiten die gepland zijn voor het hele jaar. 

Over het algemeen komt het overeen met de 

jaaractiviteitenplanning die u vorige week heeft 

ontvangen bij de Nieuwsbrief. Hier en daar is er 

wel iets aangepast. De activiteiten zoals in de 

agenda op Social Schools staan zijn actueel. 

 

Prinsjesdag  

Op dinsdag 21 september is het Prinsjesdag. Dit 

is een officiële vrije dag voor de kinderen die in 

Den Haag op school zitten.  

 

Studiedag groep 1-2  

Donderdag 30 september hebben de 

leerkrachten van de groepen 1 en 2 een 

studiedag. Dit houdt in dat de leerlingen van de 

groepen 1 en 2 deze dag vrij zijn. 

 

Onderwijshelden  

Vandaag maandag 20 september zijn, net zoals 

vorig schooljaar, de Onderwijshelden weer 

gestart. Zij werken met kleine groepjes 

kinderen uit groep 4 tot en met groep 7.  

 

Informatieavond 

Donderdag 23 september is de informatieavond 

voor de groepen 1 tot en met 8. De ouders van 

de groepen 1/2D en 3A hebben een andere 

datum ontvangen voor de informatieavond. 

Heeft u zich al aangemeld voor één van de twee 

tijden die de leerkracht van uw zoon en/of 

dochter heeft ingepland? 

Het gaat om de volgende tijden: 

19.15 – 20.00 uur  

20.15 – 21.00 uur 

 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 11 april en dinsdag 12 april komt 

de schoolfotograaf. 

123schoolfotografie zal de schoolfoto verzorgen 

dit schooljaar. 

 

Thema 1-2 

De kleuters zijn het schooljaar gestart met het 

thema: Dit zijn wij: een kleutervlog! 

Tijdens dit thema leren de kinderen van alles 

over de klas en de school. Dit leren zij aan de 

hand van het maken en kijken van vlogs. 

Om zelf goed een vlog te kunnen maken, 

hebben de kinderen een telefoon met een 

toegangscode geknutseld. 

De juffen en de kleuters sluiten voor de 

herfstvakantie het thema weer af. 

 

Techniekles 

Tijdens de techniekles hebben de leerlingen van 

de groepen 7 en 8 vandaag onderzocht of zij 

kruiden kunnen extraheren (het scheiden van 

een stof waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

oplosbaarheid van de stof). De leerlingen 

hebben dit gedaan met munt en lavendel. De 

onderzoeksvraag was: kan de geur van munt 

en lavendel overgebracht worden naar vaseline 

en/of water? 

Volgende week zijn de groepen 5 en 6 aan de 

beurt. 

 

Social media 

Volgt u ons al op social media? Wij zijn op 

facebook te vinden via onderstaande link: 

www.facebook.com/daltonschooldevijver 

En op instagram via: 

www.instagram.com/daltonschooldevijver/ 

 

Schoolmaatschappelijk werkster 

Als extra bijlage vindt u een brief waarin onze 

nieuwe schoolmaatschappelijk werkster zichzelf 

voorstelt. 

 

Tot woensdag! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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