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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 08-04-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Pensioen
Juf Lidia is vorig jaar officieel met pensioen
gegaan. Helaas hebben wij door Covid geen
afscheid kunnen nemen. Het afscheid heeft
gisteren alsnog plaatsgevonden. Juf Lidia is de
hele dag in het zonnetje gezet en toegezongen
door alle kinderen en teamleden. Juf Lidia heeft
enorm genoten. Om alle kinderen te bedanken
heeft zij vandaag op ijs getrakteerd.

Schoolfotograaf
Op maandag 11 en dinsdag 12 april komt de
schoolfotograaf.
Op maandag zijn de groepen 4 tot en met 8 aan
de beurt.
De kleuters, de groepen 3 en de
nieuwkomersgroep gaan dinsdag op de foto.
De broertjes en zusjes foto worden ook op
dinsdag genomen. Alleen de broertjes en zusjes
die hier op school zitten gaan met elkaar op de
foto. Alle foto’s zullen onder schooltijd genomen
worden.

Margedag groepen 1 tot en met 8
Op donderdag 14 april hebben de leerkrachten
een teambuildingsdag. Dit houdt in dat alle
leerlingen op deze dag vrij zijn.
Goede vrijdag en Pasen
Vanaf vrijdag 15 april tot en met maandag 18
april zijn alle leerlingen vrij in verband met
Goede Vrijdag en Pasen. Op dinsdag 19 april
gaan de deuren om 08.15 uur weer open.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Het zou
leuk zijn als de kinderen iets aan hebben in de
kleuren: Rood, wit, blauw en/of oranje.
Op de dag van de Koningsspelen hebben de
kinderen een continurooster tot 14 uur. Dit
houdt in dat alle kinderen kosteloos op school
lunchen. Anders dan in de agenda staat
vermeld ontbijten de kinderen niet op school.
De kinderen ontbijten dus thuis.
Alle kinderen zijn op vrijdag 22 april om 14 uur
vrij.
We gaan er een gezellige dag van maken. Op
onderstaande link vindt u het liedje van deze
spelen. Hiermee kunnen de kinderen thuis
oefenen.
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zingen-dans/

Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

