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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 18-11-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Schoen zetten 

Op maandag 21  en/of dinsdag 22 november 

moet de schoen van uw zoon en/of dochter mee 

naar school. Op dinsdag 22 november mogen 

de leerlingen hun schoen zetten op school. 

Op donderdag 24 november gaan de deuren op 

de gewone tijd open. 

 

Studiedag 23 november 

Op woensdag 23 november hebben de 

leerkrachten een studiedag. Dit houdt in dat 

alle leerlingen op woensdag 23 november vrij 

zijn. 

 

Pietengym 

Vandaag hebben de groepen 1 en 2 Pietengym 

gehad. Wat hebben ze het allemaal knap 

gedaan! Allemaal hebben ze hun pietendiploma 

gehaald! 

Hieronder een klein impressie van de 

pietengym. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Afgelopen woensdag 16 november was de 

voorleeswedstrijd. 

Aya (8A), Rana (8B), Aya (7B), Rozha (7B) en 

Alper (7A) hebben fantastisch voorgelezen. 

Rana kwam als winnaar uit de bus. 

Gefeliciteerd! 

Zij zal gaan deelnemen aan de landelijke 

voorrondes in februari. Wij willen haar heel veel 

succes wensen! 

 

Oudergelden 

Eerder bent u geïnformeerd over de nieuwe 

betaalwijze voor het innen van de schoolreis-, 

kamp, Dalton- en oudergelden. Vanaf dit 

schooljaar werken wij met het betalingssysteem 

Wis Collect. Door het gebruik van Wis Collect 

kan er een betaalverzoek gestuurd worden. Het 

betaalverzoek is gistermiddag vanuit Social 

Schools naar u gestuurd. U kunt vervolgens 

met IDEAL betalen. Op school hebben wij 

inzicht in wie er reeds betaald hebben.  

Omdat de verzoeken in een keer verstuurd 

moeten is helaas het betaalverzoek voor het 

kampgeld, ondanks dat u verder nog geen 

informatie ontvangen heeft, nu al verstuurd.  

 

Vakantie- en margedagen 

Als extra bijlage stuur ik u nogmaals het juiste 

vakantie- en margedagen overzicht. 

 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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