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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 15-10-2021
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Nieuwe mediatoren schooljaar 2021-2022
Afgelopen donderdag was de laatste training
van de mediatoren. De mediatoren sloten deze
training af met een toets, alle mediatoren zijn
geslaagd! Na de herfstvakantie zullen zij als
mediator aan de slag gaan. Een mediator helpt
leerlingen bij het oplossen van een conflict.

Kinderboekenmarkt
De kinderboekenmarkt van afgelopen woensdag
was een groot succes! Er zijn veel kinderen die
gelukkig zijn met hun nieuwe boek(en). Wij
kunnen met een deel van de opbrengst weer
nieuwe boeken gaan uitzoeken voor in de
mediatheek. Zo houden we deze boeken ook
up-to-date.
Ben je niet in de gelegenheid geweest om op
school een boek te kopen? Was jouw boek al
verkocht? Je kan online bij Paagman bestellen
of bij één van de Paagman winkels langs gaan
om je boek te kopen (t/m 24 oktober). Bewaar
de bon bij het kopen van het boek en lever
deze uiterlijk vrijdag 29 oktober in bij de
administratie. Hiermee sparen we nog door
voor de mediatheek.
Voor meer informatie, kijk
op https://www.paagman.nl/schoolbieb

25 jaar Dolfje Weerwolfje
Paul van Loon heeft 25 jaar geleden zijn eerste
Dolfje Weerwolfje boek uitgegeven. Op
woensdag 6 oktober heeft hij dit bericht op zijn
Facebook gedeeld.

Vandaag begint de Kinderboekenweek, de enige week
die 11 dagen duurt (eigenlijk 12 dagen zelfs,
tegenwoordig). In alle boekwinkels staan stapels
kinderboeken op lezers te wachten. Ik hoop dat alle
kinderen veel leesplezier hebben deze week en alle
weken daarna, want eigenlijk moet het elke week
Kinderboekenweek zijn. Lezen is van levensbelang en
daarom moet dat elke week benadrukt worden! Ik
hoop dat elk kind een mooi boek mag uitkiezen, al zat
dat lang niet voor iedereen weggelegd zijn. Een
lievelingsboek gaat je hele leven mee en kan veel
plezier en ook troost brengen. Elk kind verdient een
eigen lievelingsboek! Omdat Dolfje 25 jaar bestaat,
geef ik dus 750 boeken weg. 25 schoolklassen maken
kans op Maanrovers voor elk kind in de klas. Tot 10
oktober nog kun je een gave/gekke/grappige foto van
jouw klas inzenden waaruit blijkt dat jullie fan van
Dolfje Weerwolfje zijn.
De groepen 5 hebben meegedaan aan deze
win-actie. Helaas heeft de klas van meester
Joris niet de prijs gewonnen maar wel een te
gekke brief van Paul van Loon ontvangen. De
klas van juf Patricia heeft met hun inzending
wel gewonnen, geen brief van Paul van Loon
maar wel het nieuwe boek: Maanrovers. Wij zijn
benieuwd wanneer de boeken op school zullen
arriveren.

Nationale voorleeswedstrijd
Woensdag 13 oktober was de Nationale
voorleeswedstrijd bij ons in de speelzaal.
Deze is gewonnen door Daliyah uit groep 7A.
Zij gaat meedoen aan de landelijke voorrondes.
Wij wensen Daliyah veel succes. Omdat Daliyah
de voorleeswedstrijd heeft gewonnen, mocht zij
een leesboek uitzoeken op de
kinderboekenmarkt.
Een hele fijne vakantie!
Namens het team,
Ysé Beeloo

