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                    NIEUWSBRIEF 
 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 08-10-2021 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Oudergelden 

Wat fijn dat er al zoveel ouders de oudergelden 

hebben betaald! 

Vanmiddag om 15 uur zullen wij weer buiten 

staan met het pinapparaat. 

U kunt het bedrag van €59,- overmaken naar: 

NL86 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? 

Ook contant betalen bij de administratie is 

mogelijk. 

 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag 6 oktober was de start van 

de Kinderboekenweek met als thema “worden 

wie je wil”. De leerkrachten waren allemaal erg 

leuk verkleed! 

Er zullen de hele week veel activiteiten gedaan 

worden in het teken van het thema “worden wie 

je wil”. 

 
 

Studiemiddag 

Onder begeleiding van Emila Bijl, van HELDER 

Onderwijsadvies, heeft woensdagmiddag 6 

oktober de eerste studiemiddag plaats 

gevonden in het kader van referentieniveau’s.  

Bij deze middag is er een start gemaakt hoe wij 

de schoolresultaten beter kunnen gaan 

analyseren. 

 

Toestemming beeldmateriaal 

Vergeet u niet het toestemmingsformulier voor 

beeldmateriaal in te vullen? U kunt ook bij 

Social Schools uw toestemming invullen. 

 

 

 

 

 

Boekenmarkt 

Maandag 4 oktober was de eerste 

boekenmarkt. Wat was het een succes! Veel 

blije kinderen liepen met een tasje van 

Paagman over het schoolplein. 

Op woensdag 13 oktober van 12.15 uur tot 

13.45 uur is de 2de boekenmarkt voor de 

groepen 3 tot en met 6. Wij hopen dan weer 

veel leerlingen met hun ouders te mogen 

ontvangen in de speelzaal. 
Vanwege de Corona maatregelen willen wij u 

vragen om afstand te houden bij de kramen. 

Wanneer het te druk wordt zal u verzocht 

worden om even te wachten tot er meer ruimte 

is.  

De Kinderboekenmarkt zal in samenwerking 

met Paagman gehouden worden. Zij leveren 

nieuwe boeken die op school gekocht kunnen 

worden. De school krijgt een percentage van de 

opbrengst waar wij nieuwe boeken voor kunnen 

aanschaffen voor in de Mediatheek. Tijdens de 

Kinderboekenmarkt kan er alleen met pin 

betaald worden. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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