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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 14-01-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Mondkapjes
Wij zijn blij om te merken dat de
mondkapjesplicht zo goed wordt nageleefd bij
ons op school. Alle leerlingen en medewerkers
dragen in de school een mondkapje. Helaas
merken wij wel dat er een aantal leerlingen zo
nu en dan hun mondkapje vergeten.
Regelmatig moeten wij een nieuwe voorraad
mondkapjes aanschaffen, omdat de kinderen op
school een (nieuw) mondkapje krijgen als het
mondkapje vergeten of stuk is. Wij willen u
vragen om uw zoon/dochter dagelijks ook een
reserve mondkapje mee te geven. Heeft uw
zoon/dochter geen mondkapje mee, dan kan
hij/zij het thuis ophalen of voor € 0,50 een
nieuw mondkapje ophalen bij de administratie.
Wij hebben helaas voor dit laatste moeten
kiezen om de kosten te beperken.

Oudertevredenheidsonderzoek
Op vrijdag 21 januari ontvangt u van Steda een
uitnodigingsmail voor het
oudertevredenheidsonderzoek. Steda verstuurt
deze mail in opdracht van Stichting De Haagse
Scholen namens de school. In de
uitnodigingsmail zit een link naar de vragenlijst,
die in 6 talen beschikbaar is: Nederlands,
Engels, Arabisch, Spaans, Turks en Pools. Steda
stuurt aan de niet-respondenten een reminder
op vrijdag 28 januari en op woensdag 2
februari. De vragenlijst kan ingevuld worden tot
en met zondag 6 februari.
De reden dat voor deze onderzoeksmethode is
gekozen, is dat zo op een snelle, anonieme en
efficiënte manier bruikbare inzichten worden
gegenereerd.

Afwezigheid
Wij zien deze week aanzienlijk minder
besmettingen onder de kinderen. Het aantal
afwezige leerlingen door een positieve test of
een quarantaineplicht is 1/7 ten opzichte van de
periode voor de kerstvakantie. Wij hopen voor
een ieder dat dit aantal gelijk blijft, maar nog
liever gaat dalen.

Nieuwe versie methode Blits
De nieuwe versie van de methode Blits hebben
wij inmiddels grotendeels ontvangen. Wij
streven ernaar om vanaf eind januari/begin
februari met de nieuwe versie te kunnen
starten. Op dit moment wachten wij nog op de
materialen in verband met de registratie. De
oude versie is sterk verouderd. Daar stond nog
informatie in als het telefoonboek en de Gouden
Gids.

Ook deze week hebben de kinderen uit groep 6
t/m 8 weer zelftesten mee naar huis gekregen.
Wij hopen dat het (minimaal) 2 keer per week
uit voorzorg testen, m.b.v. de zelftest,
voorkomt dat er in groepen sprake is van een
besmettingsgolf.

Invalkracht overblijf
Bent u of kent u iemand die op de invallijst van
de overblijfkrachten zou willen staan? U kunt dan
contact opnemen met Petra Landsmeer.

Op dit moment zijn er helaas wel 5 leerkrachten
afwezig, omdat zij in quarantaine zitten
vanwege een eigen besmetting of een positief
getest gezinslid. Dankzij de collega's die extra
zijn komen werken, de inzet van een
administratief medewerker en van de
ondersteuners die ingezet zijn vanuit de NPO
gelden, hebben wij de afwezige leerkrachten
deze week kunnen vervangen. Wij hopen op
een goed en zo spoedig mogelijk herstel en
hopen dat het blijft bij deze besmettingen voor
ieder zijn/haar gezondheid en omdat er verder
geen opvang mogelijkheden zijn.

Tegen elk aannemelijk bod
Tijdens het grondige opruimen zijn wij 2 mooie
poppenhuizen en een kunststof glijbaan met
trapje tegengekomen die niet meer gebruikt
worden, maar te goed zijn om weg te gooien en
nog prima een ronde mee kunnen.
Heeft u interesse? Dan kunt u ze tegen elk
aannemelijk bod bij ons op komen halen.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

