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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, zondag 27-03-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Grote rekendag
Woensdag 30 maart is de landelijk Grote
Rekendag. Onze school doet hier uiteraard ook
aan mee. Dit jaar is het thema
"bouwavonturen". In alle groepen vinden
rekenactiviteiten plaats rond dit thema. De
kinderen komen deze dag binnen via de grote
oranje deuren. Alle andere deuren blijven
gesloten. Bij binnenkomst krijgen zij een kaplablokje. Dit blokje wordt een onderdeel van één
van de vier bouwwerken, die gaan ontstaan als
alle blokjes neergelegd zijn.
Rapporten groepen 3 tot en met 7
Op vrijdag 1 april gaan de rapporten voor de
groepen 3 tot en met 7 mee naar huis. De
groepen 1 en 2 hebben hun rapporten enkele
weken geleden al mee naar huis gekregen.
Rekenen
Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met
5 zit er iets nieuws bij het rapport: het
rekenmuurtje.
Rekenen is een stapel-vak. Je bouwt het
rekenen steen voor steen op. Mist er een steen
in het fundament door onvoldoende (vlotte)
beheersing, dan mist er een goede rekenbasis.
Dit komt meestal in de midden- en bovenbouw
tot uiting bij complexere sommen. Aan de hand
van de toetsen bouwt een kind zijn of haar
eigen rekenmuurtje op. Hierop is precies te zien
hoe het met de rekenvaardigheid van uw kind
gesteld is. Bij het muurtje hoort ook een brief
met uitleg. Hierop staat precies beschreven hoe
het een en ander werkt.
Rapportgesprekken groepen 3 tot en met 7
Vanaf maandag 4 april starten de
rapportgesprekken voor de groepen 3 tot en
met 7. Deze kunnen weer op school plaats
vinden!
Via Social Schools krijgt u een uitnodiging om u
in te schrijven voor het gesprek.

Cijferlijst groepen 8
Vrijdag 1 april krijgen de leerlingen van de
groepen 8 hun cijferlijst mee naar huis.
Zomertijd
Zondag 27 maart gaat de zomertijd weer in. Dit
houdt in dat de klok weer een uur vooruit gaat
in de nacht van zaterdag op zondag.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

