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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 13-05-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Schoolreis 

Op donderdag 16 juni gaan alle groepen met 

schoolreis. In de extra bijlages vindt u de 

informatiebrieven voor de groepen 3 tot en met 

7. De informatiebrief voor de 

nieuwkomersgroep komt op een later tijdstip. 

Let u erop dat u de juiste brief bekijkt? 

 

Survivaldag verplaatst 

Wij zijn genoodzaakt om de survivaldag van de 

groepen 7 te verplaatsen naar dinsdag 14 juni, 

omdat alle groepen op donderdag 16 juni met 

schoolreis gaan. 

U krijgt hierover nog een informatiebrief. 

 

Korfbalclinic 

Voor de kleuters en de nieuwkomersgroep komt 

er tijdens de gymles op vrijdag 20 mei een 

korfbalclinic. Zo kunnen de kinderen kennis 

maken met de sport korfbal. De kinderen 

kunnen net als altijd in hun gymkleding 

meedoen. Gymjuf Anita zal hierbij aanwezig 

zijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuwe functie Social Schools 

Bij Social Schools zijn de groepsberichten en de 

persoonlijke berichten gesplitst. 

Als u de app gebruikt, staat er onderop een 

tekstballon-icoontje zodat u een persoonlijk 

bericht kunt sturen naar de leerkracht. 

Maakt u gebruik van de internetpagina van 

Social Schools, dan kunt u de optie voor het 

versturen van een persoonlijk bericht vinden in 

de linker kolom bij “gesprekken”. 

Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact 

met mij opnemen, zowel telefonisch als via de 

mail. 

 

Schoolfoto bestellen 

Vergeet u niet de foto’s van de schoolfotograaf 

te bestellen? De website en inlogcodes vindt u 

op het kaartje die uw zoon en/of dochter mee 

naar huis heeft gekregen voor de meivakantie. 

Voor uitleg kunt de informatiebrief van de 

schoolfotograaf zelf raadplegen. Deze is 

verstuurd op woensdag 20 april en op vrijdag 

29 april. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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