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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, maandag 19-12-2022  

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Feestmarkt 22 december 

Op donderdag 22 december is er van 14.30 

uur tot 15.30 uur een feestelijke markt in de 

school. Alle leerlingen hebben hard gewerkt en 

verkopen zelfgemaakte spulletjes. Alles kost 

€1,- per stuk, meer geven mag altijd. De 

opbrengst wordt gebruikt voor leuke activiteiten 

met de kinderen, tijdens onze feestweek in 

verband met het 25-jarig bestaan van de 

school. 
Alle kinderen lopen vanaf 14.30 uur door de 

school, met of zonder ouders. De kinderen van 

de groepen 1, 2 en 3 kunnen eventueel samen 

met broer en/of zus, neef en/of nicht of een 

leerling uit groep 7 of 8 door de school lopen. 

Om 15.00 uur komen alle kinderen terug naar 

de klas. De kinderen die alleen naar huis gaan 

mogen dan gaan, de kinderen van de groepen 1 

tot en met 5 worden bij de klas opgehaald. Zij 

worden niet door de leerkracht naar buiten 

gebracht. 

U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom op 

onze markt. Neemt u gepast en contant geld 

mee? 
Hier alvast een voorproefje: 
De groepen 1 en 2 maken waxinelichthouders 

en hebben hele leuke foto's van de kinderen 

gemaakt. 

De groepen 3 en 4 vinden het belangrijk de 

vogels te helpen met deze kou en verkopen 

daarom vogelhangers. 
De groepen 5 en 6 maken bijpassend bij het 

IPC thema fotolijstjes. 
De groepen 7 en 8 zijn druk bezig met het 

maken van verschillende dingen, zo worden er 

schilderijtjes gemaakt, koekjes gebakken, 

doosjes gevouwen e.d. 

 

 
 

VakantiepasClub kerstvakantie 

In de kerstvakantie is er van alles te beleven 

voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is 

de gratis digitale VakantiePas voor de korte 

schoolvakanties. 

Sportievelingen kunnen boulderen bij de 

Campus of een hele dag spelen op het indoor 

strand van Lindobeach. Knutselaars kunnen een 

feest T-shirt maken of een winterhuisje. 

Filmliefhebbers kunnen naar Theater Dakota of 

bij One Planet een poolexpeditie meemaken. 

Muzikanten in de dop kunnen bij Beeld en 

Geluid onder meer leren hoe ze samples 

kunnen maken en songteksten schrijven. 

Deze en nog 16 andere activiteiten, gratis of 

met korting, staan op de website van de 

VakantiePas. 

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. 

 

Een prettig weekend! 

 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 

mailto:directie@daltonschooldevijver.nl
http://www.obsdevijver.nl/

