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                    NIEUWSBRIEF 
 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 01-10-2021 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Oudergelden 

Er is al voor 1/3 van de leerlingen oudergelden 

betaald. Wat zou het super zijn als we al snel 2/3 

zullen bereiken! 

Wij hebben inmiddels een goed werkend 

pinapparaat bij de administratie. Wij zullen elke 

ochtend met het apparaat buiten staan. Ook 

kunt u altijd even langslopen bij de administratie 

om te pinnen. 

De oudergelden kunnen natuurlijk ook contant  

betaald of overgemaakt worden. Het 

rekeningnummer is:  

NL 86 INGB 0007 2340 90 t.n.v. DHS De Vijver. 

Vergeet u niet de naam en groep van uw zoon 

en/of dochter te vermelden? 

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober start de 

Kinderboekenweek. Op school zijn wij al druk 

bezig om hierbij activiteiten in de klassen te 

bedenken en er een leuke tijd van te maken met 

de kinderen. 

Ook dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen weer 

een liedje en een dansje wat aansluit bij het 

thema van de Kinderboekenweek. 

Hieronder vindt u de link van het liedje. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-

feWZYO4 

 

Toestemmingsformulier 

Als bijlage vindt u het formulier voor het geven 

van toestemming van beeldmateriaal. Wilt u dit 

formulier zo spoedig mogelijk invullen en bij de 

leerkracht of de administratie inleveren? 

U kunt ook bij Social Schools de toestemming 

invullen. Mocht u hiervan gebruik maken, dan 

hoeft u het formulier niet in te vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk! studiedag 

Afgelopen donderdag hebben de juffen van de 

groepen 1/2 en de juffen van de peuterleerplek 

Repelsteeltje een studiedag gehad. De ochtend 

stond in het teken van Kijk!, het systeem waar 

de juffen gebruik van maken om rapporten te 

maken voor de peuters en kleuters. Bij de 

studiedag hebben ze geoefend met het objectief 

observeren en waarnemen van de omgeving, 

foto's en filmpjes. 

De middag stond in het teken van Sil op School, 

het kleuterprogramma dat wordt gebruikt als 

leidraad voor de thema's, activiteiten en het 

oefenen van de onderdelen die worden 

geobserveerd voor Kijk!. Tijdens de middag 

hebben ze een start gemaakt met het 

voorbereiden van het thema van de 

decembermaand. Dit deden ze onder 

begeleiding van iemand van het HCO. Hier 

hebben ze veel inspiratie op kunnen doen om 

de verschillende hoeken in de klas zo uitdagend 

mogelijk in te richten, zodat de kinderen 

gestimuleerd worden om te spelen en leren. 

 

Invalkracht overblijf 

Bent u of kent u iemand die op de invallijst van 

de overblijfkrachten zou willen staan? U kunt dan 

contact opnemen met Petra Landsmeer. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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