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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 18-03-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Verlofaanvragen
Wilt u verlof aanvragen? Let erop dat dit 6 tot 8
weken van te voren aangevraagd moet worden.
Uitgezonderd van deze weken zijn natuurlijk
verlofaanvragen voor crematies en
begrafenissen.
Aanmelding nieuwe kinderen
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in onze
nieuwsbrief hebben wij door het afstoten van de
8 lokalen minder plekken voor nieuwe
leerlingen. Dit geldt met name voor de groepen
1-2. Het aanmelden van kinderen die nog geen
4 jaar zijn verloopt via Aanmeld PO. Woont u in
de gemeente Den Haag, dan krijgt u als uw
zoon en/of dochter 2 jaar en 9 maanden is een
brief met daarin een aanmeldformulier. In de
brief staat op welke datum u het
aanmeldformulier moet inleveren. Ook kinderen
uit de buurtgemeentes moeten zich op die
manier aanmelden. De ouders van deze
kinderen ontvangen de brief niet, maar kunnen
het aanmeldformulier downloaden via de
volgende link Aanmeldformulier voor de
basisschool in Den Haag
(onderwijsservicedesk.nl) of opvragen bij onze
administratie.
Wij moeten ons houden aan de
aanmeldperiodes en kunnen kinderen helaas
niet tussentijds inschrijven. Vanwege het
afstoten van de lokalen moeten wij ons
schoolplafond voor de plaatsingen van komend
schooljaar verlagen naar 40 leerlingen (volgens
een bepaalde verdeling) over de komende 4
aanmeldperiodes. Indien kinderen in de juiste
aanmeldperiode aangemeld worden, hebben zij
voorrang indien zij een broer/zus zijn van een
van onze leerlingen en/of naar Peuterleerplek
Repelsteeltje gaan. Heeft aanmeld PO te veel
aanmeldingen ontvangen, dan wordt er geloot
waarbij rekening gehouden wordt met
bovengenoemde voorrangsregels. Wij hebben
als school helaas geen invloed op de loting. Wij
kunnen u alleen verzoeken om direct aan te
melden als uw zoon/dochter 2 jaar en 9

maanden is. Is uw zoon/dochter nog geen 2
jaar en 9 maanden, dan kunt u wel contact
opnemen met onze administratie. Helaas
betekent dat geen inschrijving. Wel kunnen wij
dan de komende schooljaren bij het bepalen
van het schoolplafond voor de instroom van 4jarigen (Aanmeld PO) rekening houden met de
te verwachte instroom van broertjes/zusjes.
IPC groep 7/8 (geschreven door Louay 7A)
Dinsdag was de opening van het nieuwe IPC
thema. Het nieuwe thema is: “Een leven lang
fit”. We gingen eerst opwarmen, dus gingen we
dansen. Toen we klaar waren met dansen
gingen we 4 onderdelen doen: fitness,
estafette, basketballen en touwtje springen. Bij
fitness moesten we verschillende oefeningen
doen, zoals zware dingen dragen en bewegen.
Mijn favoriete onderdeel is “planken”.
Bij estafette hadden we 4 groepjes. We stonden
tegenover elkaar en moesten wij een soort buis
doorgeven, wie als eerste klaar was, had
gewonnen.
Bij basketbal moesten we dribbelen en scoren.
Het touwtje springen was met een groot touw
en daar moesten we inspringen. Toen ik aan de
beurt was, deed ik het in één keer goed.
Wij vonden de opening heel leuk en daar willen
wij de leerkrachten voor bedanken.

Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

