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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 19-11-2021
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Corona
Helaas merken ook wij dat er bij ons op school
meer positief geteste leerkrachten en leerlingen
zijn dan de afgelopen maanden.
Aan u dan ook de vraag om uw zoon en/of
dochter goed in de gaten te houden en bij
klachten
te
testen
of
10
dagen
in
(thuis)quarantaine te gaan. Alleen zo kunnen wij
ervoor zorgen dat de corona niet te veel om zich
heen grijpt binnen onze school.
Helaas moet de groep in quarantaine als de
leerkracht positief getest is. Dit geldt ook bij de
besmetting van meerdere kinderen. In deze
gevallen moet er op dag 5 een GGD- of PCR- test
afgenomen worden. Een zelftest is niet
afdoende. Indien u uw zoon en/of dochter niet
laat testen, geldt er een quarantaineplicht van
10 dagen.
De leerkrachten zullen op hun beurt letten op het
goed blijven luchten van de lokalen door de
ramen en deuren open te zetten. Let u er op dat
u uw zoon en/of dochter warme kleding
aangeeft? Zeker met de aankomende koudere
maanden zal dit nodig zijn.
In onze school geldt er op dit moment nog geen
mondkapjesplicht. Wij houden wel minimaal 1,5
meter afstand van elkaar.
Oudergelden
In
het
aankondigingsbericht
van
deze
Nieuwsbrief ziet u een betalingslink staan voor
het betalen van de oudergelden. Wij hopen dat
dit de drempel voor het betalen van de
oudergelden wat lager maakt.
Schoen zetten
Vergeet u niet de schoen van uw zoon en/of
dochter mee naar school te geven? Op
donderdag 25 november mogen alle leerlingen
hun schoen zetten.
Op vrijdag 26 november gaan de deuren op de
gewone tijd open.

Kleutersportdag/Pietengym
Wat hebben de kleuters een heerlijke sportdag
gehad vanochtend. Wij begrijpen dat het voor de
leerlingen die nog thuis zitten in quarantaine
vervelend is dat ze dit moeten missen. Er worden
gelukkig de aankomende weken nog heel veel
leuke activiteiten gedaan rondom Sinterklaas.
Ook in de grote gymzaal blijft de pietengym nog
staan.

Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

