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Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 22-04-2022 

 Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school, 

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Koningsspelen 

Wat een zeer geslaagde dag was het vandaag! 

Zonder de goede voorbereidingen van juf Anita, 

de hulp van collega’s, de leuke activiteiten en alle 

ouder- en opahulp was het niet zo’n groot succes 

geworden! 

 
 

Suikerfeest 

Op woensdag 20 april heeft u informatie 

ontvangen over het ontbijt dat zal plaatsvinden 

op maandag 9 mei. Heeft u al op de lijst 

aangegeven wat uw zoon/dochter meeneemt 

voor het ontbijt? 

 

Moederdag 

Op zondag 8 mei is het Moederdag. 

 

Trouwdag 

Juf Leonie trouwt vandaag met haar partner  

Wouter. Tijdens de middag hebben zij een  

bezoek gebracht aan de groepen waaraan juf 

Leonie lesgeeft. Wat zagen zij er mooi uit! 

 

 

Inloop gehele school 

Op woensdag 11 mei zijn alle ouders welkom 

tijdens de inloop. Ook de ouders van de kinderen 

uit groep 6 t/m 8. Wij benoemen dit, omdat er 

voor Covid geen inloop was voor de 

bovenbouwouders. 

 

Gym 

Helaas is meester Josh nog afwezig als gevolg 

van Corona. Deze week is hij vervangen door Juf 

Sanne (dinsdag) en  juf Dana (woensdag en 

donderdag). Na de vakantie zal juf Sanne 

maandag en dinsdag meester Josh vervangen en 

juf Dana woensdag en donderdag. 

 

IPC  

Na de vakantie starten de nieuwe thema’s. De 

thema’s zijn: 

Groepen 3 en 4: Vakantie! 

Groepen 5 en 6: Luchthavens  

Groepen 7 en 8: De vakantieshow 

 

Naschoolse sport 

Vanuit Sportmatch wordt er vanaf woensdag 11 

mei gestart met de naschoolse handballessen. 

Dit is voor de groepen 3 tot en met 5 van 12.00 

uur tot 13.00 uur.  

En voor de groepen 6 tot en met 8 van 13.00 uur 

tot 14.00 uur. 

Bij 7 leerlingen per les gaan de lessen door. Er 

kunnen maximaal 15 leerlingen meedoen. 

Vanwege uitval van meester Josh inventariseren 

wij dit helaas wat later dan de bedoeling was. Via 

onderstaand mailadres kunt u uw zoon en/of 

dochter aanmelden. Helaas geldt hierbij wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt. Bij te veel 

inschrijvingen, kijken wij wie het eerste is 

ingeschreven. 

y.beeloo@daltonschooldevijver.nl  
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Vakantie 

Vandaag om 14.00 uur start de vakantie. Onze 

deuren gaan weer open op maandag 9 mei om 

8.15 uur.  

 

Een hele fijne vakantie! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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