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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 14-10-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

VakantiepasClub herfstvakantie 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven 

voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is 

de gratis digitale VakantiePas voor de korte 

schoolvakanties. 

Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht 

bij stadsboerderij De Herwijerhoeve. 

Techneuten vinden de Robotdag bij Beeld en 

Geluid vast interessant. Jonge wetenschappers 

kunnen hun hart ophalen op de Microscoopdag 

bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook 

leuke dingen voor sportievelingen, knutselaars 

en lekkerbekken. 

Kinderen die willen laten weten wat ze van de 

VakantiePas vinden en een idee hebben voor 

volgend jaar, kunnen via de website een VipVel 

invullen. Daarmee maken ze kans op een 

middag boomklimmen met de hele klas in het 

Haagse Klimbos of een etentje met het gezin bij 

Mingle Mush. 

Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen 

voor GlowGolf Scheveningen met een leuke 

selfie of actiefoto. Kijk voor deze winactie op 

onze website bij VakantiePas fotoactie. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef 

het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 

Leden van de VakantiepasClub krijgen een 

digitale nieuwsbrief met meer dan 20 

activiteiten en kortingsbonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden basisschool 

In de laatste nieuwsbrief staat dat u het 

aanmeldformulier van kinderen geboren tussen 

1-10-2019 en 30-9-2020 nu kunt inleveren. Dit 

is niet juist. We zijn nu in het aanmeldjaar 

2022/2023. 

Er zijn 4 aanmeldperiodes. 

De eerste periode is voor de geboortedata van 

1/10/2019 t/m 31/12/2019. Wordt uw kind in 

deze periode 3 jaar, dan moet u het 

aanmeldformulier inleveren in deze periode. Dit 

doet u op de eerste school van uw keuze. 

Inleveren van het formulier voor de eerste 

periode kan tussen 19 december 2022 en 12 

januari 2023. 

De tweede periode is voor de geboortedata 

van 1/1/2020 t/m 31/3/2020. Wordt uw kind in 

deze periode 3 jaar, dan moet u het 

aanmeldformulier inleveren in deze periode. Dit 

doet u op de eerste school van uw keuze. 

Inleveren van het formulier voor de tweede 

periode kan tussen 20 maart 2023 en 30 maart 

2023. 

De derde en vierde periodes zijn 

samengevoegd i.v.m. de zomervakantie. De 

periode is voor de geboortedata van 1/4/2020 

t/m 30/9/2020. Wordt uw kind in deze periode 

3 jaar, dan moet u het aanmeldformulier 

inleveren in deze periode. Dit doet u op de 

eerste school van uw keuze. 

Inleveren van het formulier voor de derde en 

vierde periode kan tussen 11 september 2023 

en 28 september 2023. 

Ook als u niet in Den Haag woont, moet u uw 

kind via de aanmeldperiodes aanmelden. U kunt 

(als u niet in Den Haag woont) bij de 

administratie op dinsdag en donderdag een 

aanmeldformulier ophalen. Als u in Den Haag 

woont krijgt u het aanmeldformulier van de 

gemeente per post.  

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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