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                    NIEUWSBRIEF 
 
Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, maandag 13-12-2021 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Foute kersttruiendag 

Dinsdag 14 december hebben we bij ons op 

school “foute kersttruien-dag”. Wij zouden het 

leuk vinden als alle leerlingen dan in een “foute 

kersttrui” naar school komen. Bent u niet in het 

bezit van een kersttrui, kunt u natuurlijk altijd 

een bestaande trui opleuken of kan uw 

zoon/dochter een grappige of feestelijke outfit 

dragen.  

 

Wijziging margemiddag 

Helaas kunnen wij het kerstdiner ook dit 

schooljaar niet door laten gaan, omdat wij geen 

activiteiten mogen organiseren na 17.00 uur.  

De kinderen hebben daarom donderdagmiddag 

23 december gewoon school. Zij zijn die dag 

om 15.00 uur vrij. De margemiddag is 

verplaatst naar vrijdag 24 december. Alle 

kinderen worden vrijdag 24 december om 08.30 

uur op school verwacht en zijn om 12.00 uur 

vrij. Er is op vrijdag 24 december geen vrije 

inloop tot 09.30 uur.  

In plaats van het kerstdiner mogen de kinderen 

op donderdag 23 december in hun mooie kleren 

naar school komen. Ook mogen zij die dag een 

lekker ontbijtje meenemen dat zij  in een mooi 

versierde klas met een gedekte tafels met 

elkaar gaan opeten. Naast het lekkers dat uw 

zoon of dochter zelf meeneemt, verzorgt de 

school het drinken en ook wat lekkers voor die 

dag.  

Naast het ontbijt gaan wij als school met elkaar 

Kerstballen Bingo spelen. Dit gebeurt met een 

aantal leerjaren tegelijk via Teams, zodat wij 

elkaar zien en horen.  

 

Wel of niet sluiten scholen? 

Net zoals u, weten wij niet of de scholen 

wel/niet open blijven in de week van 20 t/m 24 

december. Wij hopen voor de kinderen en de 

ouders dat de scholen open blijven. Indien de 

scholen sluiten, vervalt de margemiddag en 

wordt het kerstontbijt en de kerstballenbingo 

verplaatst naar donderdag 16 december.  

 

 

 

 

 

Playing for Success groep 8 

Voor het traject van Playing for Success zijn op 

de woensdag nog een aantal plekken 

beschikbaar. Zit u zoon/dochter in groep 8 en 

heeft hij/zij dit traject al eens gevolgd en denkt 

u dat hij/zij een steuntje in de rug kan 

gebruiken dan kunt u hem/haar opgeven voor 

een verlengd traject. Ook als u denkt dat uw 

zoon/dochter profijt kan hebben van een traject 

bij Playing for Success kunt u hem/haar 

opgeven.  

U dient wel zelf voor vervoer te zorgen. 

Playing for Succes is een naschools programma 

voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-

emotionele redenen loopt het op school, soms 

tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er 

komt niet uit wat erin zit. Playing for Success 

draagt bij aan een betere motivatie en meer 

zelfvertrouwen. Hierdoor worden de 

schoolprestaties beter. 

Wilt u uw zoon/dochter hiervoor opgeven dan 

kunt u dit doen door een mail te sturen aan juf 

Louise. 

 

Zelftesten 

Op donderdag 9 december zijn de zelftesten 

bezorgd voor de kinderen in de groep 6 t/m 8 

en de nieuwkomers in deze leeftijdsgroep.  

Het is niet zo dat alle scholen de zelftesten 

reeds ontvangen hebben. In de media en op de 

site van de rijksoverheid 

(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2

021/12/01/komende-week-miljoenen-

zelftesten-naar-basisscholen) staat dat kinderen  

voor 2 weken zelftesten ontvangen (uitgaande 

van 2 testen per week). Deze week ontvangen 

de leerlingen de volgende 2 testen. 

 

Verwarring 

Inmiddels is gebleken dat het testen na 5 

dagen verschillend geïnterpreteerd wordt. Op 

de site van de rijksoverheid staat op dag 5 

testen en de GGD geeft aan testen na 5x 24 uur 

vanaf het laatste contactmoment. Vanwege 

deze onduidelijkheid is er contact geweest met 

de GGD.  
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                    NIEUWSBRIEF 
 
De situatie is als volgt:  

• De 1e dag gaat in 24 uur na het laatste 

contact met de positief geteste persoon.  

• Dit betekent dat de dag van het laatste 

contact niet geldt als 1e dag.  

• De 5e dag moet echt aangehouden 

worden als testdag.  

• Test u eerder, dan kan uw zoon/dochter 

anders helaas nog steeds positief getest 

worden.  

 

Dank! 

Wij merken dat ouders ons direct contacten als 

er sprake is van een positieve zelftest bij  

zoon/dochter of binnen het gezin. Deze 

gezinnen gaan dan direct in quarantaine.  

Bij kinderen die snotteren of hoesten worden 

zelftesten afgenomen. Dit waarderen wij 

enorm. Hopelijk kunnen wij met elkaar op die 

manier de besmettingen binnen de school 

beperken en zoveel mogelijk voorkomen dat 

groepen naar huis moeten.  

 

Quarantaine of thuisblijven 

Als er in de klas van uw zoon/dochter een of 

meerdere leerlingen positief getest zijn 

(thuistest of GGD test), dan nemen wij direct 

contact op met de onderwijsadvieslijn van de  

GGD. Met de GGD bespreken wij dan hoe te 

handelen. Het is niet zo dat de school dan eigen 

regels/deurbeleid bedenkt. De GGD raadt aan 

om een groep pas in quarantaine te laten gaan 

bij 3 of meer besmettingen binnen 2 weken tijd. 

Aangezien de situatie op school kan verschollen 

wordt met de GGD het aantal besmettingen in 

de eigen groep en in de parallelgroep 

besproken. Ook wordt er gekeken naar nauw 

contact binnen de (parallel)groep en eventuele  

andere leerjaren. Op basis van al die gegevens 

volgt er een advies van de GGD en indien 

gewenst van het crisisteam van Stichting De 

Haagse Scholen. Vervolgens wordt er 

gehandeld. Bij de GGD wordt er, vanwege de 

enorme drukte, niet altijd een dossier 

aangemaakt als er door de school om advies 

gevraagd is. Dit kan voor verwarring zorgen als 

u vragen heeft, omdat het antwoord van de 

GGD medewerkers kan verschillen.  

Wij merken dit als school eveneens en 

begrijpen dat dit net zoals bij ons ook bij u 

emoties en vragen oproept. In het vervolg 

vragen wij aan de GGD of er een dossier 

aangemaakt kan worden, om verwarring te 

voorkomen. 

 

Schoolreisje 

Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen dit 

schooljaar op schoolreisje kunnen gaan of naar 

het alternatieve kamp . Hiervoor zijn wij 

afhankelijk van de oudergelden. Op dit moment 

is de schoolreis voor 50% van de kinderen 

betaald. Dit betekent dat er onvoldoende 

gelden zijn om de schoolreisjes nu al te boeken.  

Helaas betekent het boeken na de 

kerstvakantie een toename qua entree- en 

buskosten. Daarom willen wij de ouders van de 

kinderen uit groep 1 t/m 7 verzoeken om de 

schoolreisjes voor 22 december te betalen. Wij 

kunnen de reeds gereseveerde uitjes dan 

definitief maken. 

De ouders van de groep 8 kinderen hebben nog 

geen informatie of betaalverzoek over het 

alternatieve kamp. Het bedrag voor de 

oudergelden dat zij al betaald hebben, zal in 

mindering gebracht worden bij de betaling van 

het alternatieve kamp.  

Hieronder de link voor het betalen van de 

oudergelden. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/in

dex.html?trxid=ZF33P8fMejbimAbSNx5JQsveHS

NXv2ZC  

 

De laatste 2 weken 

De komende weken maken wij er een gezellige 

sfeervolle tijd van. De school is voorzien van 

vele lichtjes en het digitale haardvuur staat in 

vele klassen dagelijks even aan.  

 
Een prettig weekend! 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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