
 
Kikkerbeetlaan 27 

2548 WJ  Den Haag 
tel:  070-396 75 88 

directie@daltonschooldevijver.nl 
www.daltonschooldevijver.nl 

 

Jaargang 25, nr 7 

 

 

 

                    NIEUWSBRIEF 
 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 29-10-2021 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

TikTok waarschuwing 

Op TikTok staat een filmpje waarbij kinderen 

worden aangemoedigd om magneetballetjes, 

die je gebruikt om armbandjes te maken, aan 

weerszijden van je tong te doen. Zo lijkt het of 

je een tongpiercing hebt. Helaas heeft een 

leerling van onze school dit uitgeprobeerd en 

heeft zij de balletjes ingeslikt. Twee magneten 

inslikken is zeer gevaarlijk en deze leerling is 

ook meteen geopereerd aan haar dunne darm 

met waarschijnlijk blijvende schade. Er is ons 

door moeder gevraagd dit onder de aandacht te 

brengen bij de leerlingen. In de bovenbouw is 

het besproken in de klas. 

 

Schooltijden 

Steeds vaker gebeurt het dat leerlingen te laat 

komen of te laat worden opgehaald. Wij willen u 

er op attent maken dat kinderen lesstof missen 

en het voor de medeleerlingen storend is als 

kinderen de klas in komen als de les al is 

begonnen. 

De tijden zijn als volgt: 

- 08.15 uur inloop 

- 08.25 uur in de klas 

- 08.30 uur start les 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt 

de school om 15.00 uur. 

Op woensdag eindigt de school om 12.00 uur. 

Wij willen u dringend vragen om deze tijden 

aan te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudergelden 

Gestaag druppelen de oudergelden binnen. 

Deze maand zal er gekeken worden of wij al 

voldoende geld binnen hebben om de 

schoolreisjes door te laten gaan. Helaas zijn wij 

genoodzaakt om de schoolreisjes niet door te 

laten gaan als wij te weinig oudergelden binnen 

hebben gekregen. Wij zijn als school niet in 

staat om de schoolreisjes zelf te betalen. 

U kunt altijd bij de administratie langs komen 

om de oudergelden te pinnen of contant te 

betalen. 

Ook kunt u de oudergelden naar ons 

overmaken op IBAN: 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? 

 

Wintertijd 

Zondag gaat de wintertijd weer in. Dit betekent 

dat de klok een uur terug gaat. 

 

Bezoek Kinderboekenmuseum groepen 3 

Deze week hebben de groepen 3 twee leuke 

ochtenden beleefd in het 

Kinderboekenmuseum. Zij hebben zelf een 

schimmenspel bedacht en allerlei activiteiten 

gedaan met letters en boeken. 

 

Bezoek Kinderboekenmuseum groepen 5 

De groepen 5 hebben deze week het 

Kinderboekenmuseum bezocht. Zij hebben van 

verschillende personages uit de boeken van 

Annie M.G. Schmidt gekeken wat voor 

karakters zij hebben. Per groepjes hebben zij 

verschillende activiteiten mogen uitvoeren bij 

de kinderboeken. 

Naderhand hebben de leerlingen zelf een 

beeldgedicht mogen maken over hun eigen 

karakter. 

  

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 

 

mailto:directie@daltonschooldevijver.nl
http://www.obsdevijver.nl/

