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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 23-09-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Informatieavond 

Aangezien de startgesprekken net hebben 

plaatsgevonden is er besloten om de 

informatieavond die gepland staat op dinsdag 

27 september niet door te laten gaan. De 

leerkrachten hebben met nagenoeg alle ouders 

(en kinderen) kennis gemaakt, informatie  

gedeeld en doelen/verwachtingen besproken.  

U ontvangt de informatie die met u gedeeld zou 

worden tijdens de informatieavond, digitaal van 

de leerkracht. Heeft u u na het lezen van de 

informatie nog vragen, dan kunt contact 

opnemen met de leerkracht.  

 

Survival groepen 7 

Op donderdag 29 september gaan de leerlingen 

van de groepen 7 survivallen. De kinderen 

worden om 9:00 uur verwacht bij 2Sur5. Om 

13:30 uur mogen zij ook hier weer worden 

opgehaald. De kinderen komen dus niet eerst 

naar school. 

Meer informatie kunt u vinden in de brief die u 

heeft ontvangen van de leerkrachten. 

 

Verlofaanvragen 

Wilt u verlof aanvragen? Let erop dat dit 6 tot 8 

weken van te voren aangevraagd moet worden. 

Uitgezonderd van deze weken zijn natuurlijk 

verlofaanvragen voor crematies en 

begrafenissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenmarkt 

Tijdens de Kinderboekenweek willen wij als 

school weer de Kinderboekenmarkt houden. 

Tijdens de Kinderboekenmarkt verkopen wij 

nieuwe boeken (geleverd door boekenwinkel 

Paagman). Van de boeken die verkocht zijn 

tijdens de Kinderboekenmarkt krijgen wij als 

school een percentage om te besteden aan 

nieuwe boeken voor onze mediatheek.  

De Kinderboekenmarkt zal gehouden worden 

op donderdag 6 oktober (15.15 - 16.00 

uur) en op woensdag 12 oktober (12.15 - 

13.00 uur).  

Is er een boek dat je heel graag wilt hebben en 

op school wilt kopen? Geef het door aan je juf 

of meester. Er wordt geprobeerd dit boek 

tijdens de boekenmarkt op school te hebben. 

 

Sparen voor de mediatheek 

Zo werkt het: 

1. Koop tijdens de Kinderboekenweek en 

herfstvakantie 2022 (5 oktober t/m 30 oktober 

2022) je kinderboeken in de winkels van 

Paagman en/of via Paagman.nl 

2. Lever je aankoopbewijs (kassabon of 

opdrachtbevestiging) in bij jouw school 

3. De school verzamelt de aankoopbewijzen 

4. De school neemt contact op met Paagman en 

ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van 

het totaalbedrag van ingeleverde 

aankoopbewijzen aan gekochte kinderboeken in 

de genoemde periode; dit tegoed kan bij 

Paagman worden besteed voor de aankoop van 

boeken voor de mediatheek 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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