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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, zondag 23-01-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Rapportgesprekken
Wij hebben ervoor gekozen om de
rapportgesprekken een hele maand te laten
plaatsvinden in plaats van alle gesprekken in
een week. Dit houdt in dat de
rapportgesprekken voor de groepen 1 en 2
plaatsvinden in de gehele maand februari en
voor de groepen 3 tot en met 8 in de gehele
maand april.
Op dit moment zullen de gesprekken nog online
zijn. Kan het gesprek op school plaatsvinden,
dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.
Betaallink oudergelden
Inmiddels is er al voor twee derde van de
leerlingen betaald! Wat super fijn!
Ik zal nogmaals een nieuwe betaallink
meesturen. Let u er op dat de betaling van
€59,00 voor 1 leerling is? Heeft u meerdere
kinderen dan moet u de link meerdere keren
gebruiken.
Hallo! Wilt u mij betalen? Ik heb een
betaalverzoek gemaakt voor
Oudergelden 21-22 van € 59,00.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/in
dex.html?trxid=S7sK86tEW7yq35zJjzMzGTO7iY
vQrc8j
Kikids voorstelling
Volgende week hebben de groepen acht een
voorstelling van Kikid. Kikid speelt
voorstellingen waarbij allerlei onderwerpen aan
bod komen die spelen bij (beginnende) pubers.
Thema´s als: social media, (cyber)pesten,
relaties, seksualiteit, alcohol, geld,
geluk, zelfbeeld en weerbaarheid. Tussen de
scenes door vinden er gesprekjes plaats in
kleine groepjes. De acteurs spelen op afstand
en zullen tijdens de gesprekjes een mondkapje
dragen. Na deze voorstellingen vinden er nog
twee workshops plaats. Onze ervaring met Kikid
is erg positief en we zijn blij dat de voorstelling
door kan gaan!

Muziekles en techniekles
Vanaf volgende week zal juf Shirien weer
muziekles gaan geven aan de leerlingen.
Helaas heeft juf Ingrid nog geen techniekles
kunnen geven, omdat zij sinds de kerstvakantie
voor de groep staat. Zodra er weer meer ruimte
komt, zal juf Ingrid de technieklessen weer
oppakken.
Afwezigheid leerkrachten
Deze week hebben wij helaas te maken gehad
met de afwezigheid van 7 leerkrachten door
Corona.
Gelukkig hebben wij door middel van het
schuiven en inzetten van collega’s veel klassen
gewoon op school kunnen houden. Helaas was
dit niet altijd mogelijk en zat een klas in
quarantaine.
Wij hopen dat de leerkrachten, de afwezige
kinderen en hun familie weer snel opgeknapt
zijn.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

