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Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, woensdag 19-10-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Sinterklaas 

In een van onze kleuterklassen kwam vandaag 

Sinterklaas ter sprake. Tijdens dit gesprek 

vertelde een aantal kinderen dat Sinterklaas 

niet bestaat. Zeker tot en met groep 4 geloven 

nog veel kinderen in Sinterklaas. Wij willen u 

als ouder vragen om, als uw kind in de 

onderbouw zit en niet meer in Sinterklaas 

gelooft, dit met uw kind(eren) te bespreken het 

hier in de klas niet over te hebben om het feest 

voor iedereen leuk te houden. 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 

Koffieochtend en ouderkijkweek 

Door Corona was het lange tijd lastig om goed 

contact met elkaar te hebben. Nu de restricties 

achter ons liggen, willen we weer meer 

momenten organiseren waarop ouders welkom 

zijn in de school. 

Om te beginnen herintroduceren we de 

koffieochtenden. Op deze ochtend bent u vanaf 

de start van de schooldag welkom in de 

lerarenkamer voor een kopje koffie. Steeds 

zullen er enkele leden van het team aanwezig 

zijn om uw vragen te beantwoorden of uw 

ideeën te bespreken. We starten op maandag 7 

november. Op deze dag zullen Karen de Jong 

en Joris Blaauw, de onderbouw- en 

bovenbouwcoördinator aanwezig zijn. De 

overige ochtenden worden gepland op 

woensdagen: 

21 december 

8 februari 

12 april 

14 juni 

In de week van 13-17 maart bent u welkom om 

een les mee te kijken in de klas van uw zoon of 

dochter, tijdens de ouderkijkweek. Meer 

informatie over de invulling van deze 

momenten, ontvangt u op een later moment. 

 

 

 

 

 

 

NSCCT groepen 6 

Dinsdag 1 november en donderdag 3 november 

zal de NSCCT bij de leerlingen van de groepen 

6 afgenomen worden. In de PowerPoint die u 

van de leerkrachten hebben gekregen, die u 

tijdens de informatieavond zou zien, vindt u 

meer informatie. 

 

Wintertijd 

In de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 

30 oktober gaat de wintertijd in. Dit houdt in 

dat de klok 1 uur terug gaat. 

 

Herfstvakantie 

Vrijdag 21 oktober om 15.00 uur begint de 

herfstvakantie. Wij wensen alle ouders en hun 

kinderen alvast een hele fijne vakantie toe. 

 

Aanmelden Sintvoorieder1 

Op maandag 17 oktober heeft Yvette Pont een 

bericht in Social Schools gestuurd over het 

aanmelden voor Sintvoorieder1. Ik zal het 

bericht nog een keer sturen. 

Vanaf begin november nemen bij 1 op de 9 

kinderen in de grote steden in Nederland de 

zorgen en stress weer toe. Sinterklaas komt 

namelijk weer in het land. 

Stichting Sintvoorieder1 zet zich in om gezinnen 

te ontzorgen en om een glimlach te toveren op 

het gezicht van deze kinderen (en hun ouders!) 

op pakjesavond. 

Deze stichting is voor gezinnen die financieel 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Want ieder kind verdient het om gezien te 

worden op 5 december. 

Bent u al ingeschreven bij de voedselbank of 

heeft u een gezinsmaatje van het CJG? Dan 

hoeft u zich niet in te schrijven, omdat zij al 

samenwerken met Sintvoorieder1. 

U kunt zich anoniem aanmelden via de 

schoolmaatschappelijk werker Ninke 

Fabrie: n.fabrie@stichtingjess.nl 

U kunt haar mailen met uw verzoek van de 

aanmelding. Zij neemt dan contact op om te 

vragen voor wie de cadeaus zijn zodat het 
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juiste pakje bij de juiste persoon komt. 

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 20 

oktober. 

 

Voor vrijdag alvast een hele fijne vakantie! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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