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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 20-05-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Kamp  

De groepen 8 hebben op maandag 23, dinsdag 

24 en woensdag 25 mei de kampdagen. Zij 

gaan o.a. het volgende doen: 

- Stranddag bij strandtent Down Under 

- Duinrell 

- Spellen en kampvuur bij scoutingterrein 

Bieslandse Bos 

Wij wensen de kinderen heel veel plezier! 
 

Covid 

Helaas hebben we deze week weer te maken 

gekregen met een aantal positieve leerlingen en 

leerkrachten. Wij willen u vragen om goed uw 

zoon en/of dochter in de gaten te houden en bij 

klachten die kunnen wijzen op Covid te testen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het testadvies is 

vervallen, maar wij hopen wel op deze manier 

een uitbraak tegen te gaan. 

De leerkrachten testen eveneens bij klachten of 

als zij in contact zijn geweest met een positief 

getest persoon.  

Bij de administratie kunt u de zelftesten 

ophalen. 

 

De interne verbouwing en verhuizing  

De interne verbouwing is inmiddels in volle 

gang. De grootst verandering kunt u bij de 

speelzalen ervaren. De speelzalen worden 

dichtgemaakt, zodat er bergruimte ontstaat. 

Daarnaast worden er bij de speelzalen 

vouwwanden geplaatst, zodat het beter 

gebruikt kan worden voor voorstellingen, 

trainingen en spel-, gym- en bewegingslessen. 

De digiborden worden verhangen op donderdag 

16 en vrijdag 17 juni met een uitloop naar 

maandag 20 juni. Voor deze dagen is gekozen, 

omdat: 

- op donderdag 16 juni de groepen 1 t/m 

7 en de nieuwkomers op schoolreis zijn  
- op vrijdag 17 juni de leerkrachten een 

studiedag hebben en alle kinderen dan 

vrij zijn 
- er tijdens het verplaatsen/verhuizen van 

de borden geen les gegeven kan worden 

Zodra de borden verplaatst zijn moeten de 

groepen naar de nieuwe definitieve lokalen 

verhuizen, zodat er lesgegeven kan worden. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de grote interne 

verhuizing plaatsvinden op maandag 20 juni. 

Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.  

Maandag 23 mei komt het verhuisbedrijf om 

afspraken te maken over de interne verhuizing 

en het vastleggen van de verhuisdatum. 

Volgende week ontvangt u geen nieuwsbrief, 

wel wordt u op maandag 23 mei geïnformeerd 

over de defintieve verhuisdatum waarop uw 

kind(eren) vrij is (zijn). 

 

Overstap nieuwe school 

Mocht u aankomend schooljaar zelf gaan 

verhuizen en uw zoon en/of dochter moet 

daardoor van school veranderen, wilt u dit zo 

spoedig mogelijk laten weten aan de 

administratie? De reden hiervan is dat wij al 

heel veel aanmeldingen hebben voor het 

nieuwe schooljaar. Door onder andere het 

afstoten van de 8 lokalen hebben wij nog maar 

een beperkt aantal plekken voor tussentijdse 

instroom. Dit betekent dat wij een wachtlijst 

hanteren indien er in een specifiek leerjaar 

geen plaats meer is.  

 

Uitslag Kangoeroerekenwedstijd 

De uitslag van de Kangoeroerekenwedstrijd is 

bekend! Volgende week zal de prijsuitreiking 

zijn. Voor alle deelnemers is er een certificaat 

en een aandenken. Voor de winnaars is er een 

medaille en/of een beker! 
 

Hemelvaart & Pinksteren 

Volgende week donderdag 26 en vrijdag 27 mei 

zijn alle kinderen vrij vanwege Hemelvaart.  
Op maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij 

vanwege Pinksteren.  
 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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