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Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 07-10-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Tussenschoolse activiteit 

Voor de overblijfkinderen die nog niet eerder 

zijn aangemeld voor de tussenschoolse 

activiteiten, is er nog een mogelijkheid om ze 

aan te melden voor de activiteiten die starten 

op donderdag 13 oktober en maandag 17 

oktober. 

Voor de groepen 1 en 2 start de activiteit 

Zumba op donderdag 13 oktober van 12.00 uur 

tot 12.30 uur. 

Voor de groepen 3 en 4 is Zumba van 12.30 

uur tot 13.00 uur. 

Voor de groepen 5 en 6 start de activiteit hip 

hop op maandag 17 okober van 12.00 uur tot 

12.30 uur. 

Voor de groepen 7 en 8 is hip hop van 12.30 

uur tot 13.00 uur. 

Let op! U mag uw kind(eren) alleen aanmelden 

als zij nog niet eerder hebben deelgenomen aan 

deze tussenschoolse activiteit. 

Via onderstaande link kunt u uw zoon en/of 

dochter aanmelden. 

https://www.skillsforkids.nl/scholen/vijver 

 

Zelftesten 

U kunt, indien nodig, weer Corona zelftesten bij 

de administratie halen. 

 

Verschillende feestdagen 

Wij zijn een heel diverse school en hebben 

leerlingen en leerkrachten met allerlei 

verschillende culturele en religieuze 

achtergronden. Kinderen zijn nieuwsgierig naar 

deze verschillen en willen over elkaar en elkaars 

cultuur en religie leren. Wij vinden het als 

school belangrijk dat leerlingen over deze 

onderwerpen leren en samen met klasgenoten 

nadenken over verschillen en 

overeenkomsten.   

Afgelopen woensdag is er in alle klassen 

aandacht besteed aan Jom Kipoer. Dit is een 

Joodse feestdag waarbij de nadruk ligt op 

‘elkaar vergeven’. Hieronder vindt u twee 

collages van de posters die in alle klassen zijn 

gemaakt. 

 

 
 

 
 

De volgende feestdagen zullen wij dit jaar ook 

vieren bij ons op school: 

Kerst 

Chinees Nieuwjaar 

Holi Phagwa 

Eid ul fitr (suikerfeest) 

mailto:directie@daltonschooldevijver.nl
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Aanmelden en inschrijven 

In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen 

dat het van groot belang is om kinderen tijdig 

aan te melden en in te schrijven. Wij merken 

dat er nog steeds ouders na de (juiste) 

aanmeldperiode of op het allerlaatste moment 

komen om hun zoon of dochter in te schrijven. 

Helaas moeten wij steeds vaker ouders 

teleurstellen. Door het afstoten van de 8 

lokalen, maar ook omdat het leerlingaantal 

groeit, moeten wij ons echt houden aan de 

aanmeldperioden van de gemeente Den Haag 

voor het plaatsen van 4-jarigen (leerjaar 0). Per 

periode zijn er een aantal plekken beschikbaar. 

In bepaalde leerjaren is er alleen plaats als er 

een leerling in de groep naar een andere school 

gaat vanwege bijvoorbeeld een verhuizing. Dit 

geldt onder andere voor de groepen 1 en 2. Wij 

werken met een wachtlijst, indien er geen plek 

is in een bepaald leerjaar.  

Zodra uw zoon of dochter 2 jaar en 9 maanden 

is, ontvangt u informatie over het aanmelden 

op de Haagse basisscholen. U kunt het 

aanmeldformulier inleveren bij de school waar 

uw voorkeur naar uitgaat. Op het formulier kunt 

u naast uw voorkeur meerdere keuzes 

aangeven. Zodra de aanmeldperiode sluit, moet 

de school aangeven of het kind wel/niet 

geplaatst kan worden. Dit hangt af van het 

aantal plekken voor de aanmeldperiode die dan 

geldt. Indien u van de school vernomen heeft 

dat er plaats is voor uw zoon/dochter, dan moet 

u het inschrijfformulier alsnog invullen en zo 

spoedig mogelijk inleveren bij de school. Helaas 

kunnen scholen geen plek reserveren indien er, 

na het inleveren van het aanmeldformulier van 

de gemeente, niet tijdig een inschrijfformulier 

ingeleverd wordt. Onze leerlingadministratie, 

informeert u, na het bekend maken dat er 

plaats is, hier eveneens over. 

Kinderen die niet woonachtig zijn in Den Haag 

worden op dezelfde manier geplaatst. 

Aangezien de ouders geen informatie van de 

gemeente Den Haag ontvangen, kunnen zij de 

informatie ontvangen van de school. Afhankelijk 

van de geboortedatum en het aantal 

kindplekken kan de leerling, woonachtig buiten 

Den Haag, wel/niet geplaatst worden. 

Kinderen die tussen 01-10-2022 en 30-09-2023 

3 jaar worden kunnen vanaf nu het 

aanmeldformulier inleveren. 

 
Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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