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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, vrijdag 09-12-2022 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Sinterklaas 

Wat was het maandag een heerlijke dag! En 

wat zijn de leerlingen verwend. Wij zijn blij dat 

Sinterklaas en Piet onze school weer hebben 

kunnen vinden. 

 
 

Feestelijkheden 

Inmiddels heeft de sintversiering plaats 

gemaakt voor de kerstversiering. De 

kerstbomen staan weer in de lokalen. Het 

plannen van de festiviteiten deze komende 

weken zijn vol aan de gang. 

 

Zo vindt er op dinsdag 13 december een 

playbackshow plaatst waar zowel de leerlingen 

als de leerkrachten aan mee zullen doen. We 

zouden het erg leuk vinden als iedereen in een 

“foute kersttrui” naar school komt. Bent u niet 

in het bezit van een kersttrui, kunt u natuurlijk 

altijd een bestaande trui opleuken of kan uw 

zoon/dochter een grappige outfit dragen. 

 

Op donderdag 22 december is het 

kerstontbijt. Op de deur van het klaslokaal zal 

een intekenlijst opgehangen worden, waarop u 

kunt aangeven wat u voor eten of drinken wilt 

maken of wilt meegeven met uw zoon en/of 

dochter voor de klas. Het kerstontbijt start om 

08:30 uur. Het zal een gezellige dag worden 

gevuld met ontbijt, spelletjes, een bingo, een 

muziekquiz, enzovoort. 

Op deze dag zal er in de klas van uw zoon en/of 

dochter een feestmarkt zijn. Hierover zult u van 

de leerkracht meer informatie over ontvangen. 

Vrijdag 23 december is er tot 12:00 uur 

school. 

 

VO markt 

Woensdag 14 december van 14:30 uur tot 

16:00 uur vindt de jaarlijkse VO markt plaats. 

Alle leerlingen en ouders van de groepen 7 en 8 

zijn van harte welkom in het speellokaal. 

 

Extra bijlage 

In de extra bijlage vindt u een brief vanuit de 

directie over het lerarentekort. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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