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                    NIEUWSBRIEF 
 

   

 

Geachte ouders/verzorgers,                                    Den Haag, maandag 30-01-2023 

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

Daltonschool "DE VIJVER". 

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Zoals eerder vermeld zal de nieuwsbrief elke 

laatste vrijdag van de maand verstuurd worden. 

Wel ontvangt u elke week de weekmail van de 

leerkracht. Belangrijke mededelingen die niet 

kunnen wachten tot de nieuwsbrief verschijnt, 

zullen los verstuurd worden via Social School. 

 

Kangoeroerekenwedstrijd 

Op donderdag 16 maart zal de jaarlijkse 

Kangoeroerekenwedstrijd plaatsvinden op 

school. Hieraan zijn, zoals altijd, kosten aan 

verbonden. In de bijlage vindt u hierover meer 

informatie. Bij deze informatiebrief zit ook het 

inschrijfstrookje.  

Wilt uw zoon en/of dochter hieraan meedoen? 

Het inschrijfstrookje kunt u tot uiterlijk vrijdag 

10 februari inleveren bij de administratie. 

 

Rapporten 

In verband met de overstap naar IEP LVS 

hebben wij er voor gekozen om de 

rapportgesprekken uit te stellen. 

Voor de groepen 1 tot en met 5 en 7 gaan de 

rapporten op vrijdag 17 februari mee naar huis. 

Op dinsdag 21 februari vinden de 

rapportgesprekken plaats. 

Voor groep 6 zullen de rapporten mee naar huis 

gaan op vrijdag 10 maart. In de week van 13 

tot en met 17 maart vinden de 

rapportgesprekken plaats. 

Deze informatie is ook op donderdag 26 januari 

verstuurd door Yvette Pont in Social Schools. 

 

Basketbaltoernooi woensdag 25 januari 

(Ingestuurd door juf Sanne) 

Na weken van oefenen tijdens de les en een 

training in de gymzaal met de jongens van 

groep 7 en 8 was het woensdag zover. Het 

basketbaltoernooi voor groep 7 en 8 ging van 

start. Beide teams wonnen hun eerste 

wedstrijd, groep 7 speelde de 2e wedstrijd gelijk 

waar groep 8 weer een overwinning boekte. De 

laatste wedstrijd werd helaas verloren door 

beide Dalton teams. Voor groep 7  

 

was het onduidelijk of ze door waren, maar 

uiteindelijk viel de uitslag toch goed uit en 

gingen beide teams door naar de halve finale. 

Groep 7 moest tegen de Parkiet en groep 8 

tegen de Europese school. Groep 7 wist na 12 

minuten helaas niet de winst te pakken en 

moest nog een wedstrijd voor de 3e  of 4e plaats 

spelen. Groep 8 wist een mooie overwinning te 

pakken en stond daarmee in de finale. 

De wedstrijd voor de 3e of 4e plaats was erg 

spannend. In de laatste minuut scoorde groep 7 

een 2-punter waardoor het 4-2 werd. Hiermee 

pakte zij de 3e plaats en kregen ze een mooie 

beker. 

De jongens van groep 8 scoorden tijdens de 

finalewedstrijd aan het begin veel punten! 

Uiteindelijk werd het 8-4 en wonnen zij de 1ste 

prijs, een mooie beker. Ook kregen ze de prijs 

voor het sportiefste team van de dag, de 

fairplay prijs! Dit is ook een mooie prijs! 

Ik ben trots op deze toppers! 

Rowan, Virgill, Imrane, Daksh, Lucas, Ilias, 

Devin, Elijah, Amin, Eray, Daud, Antoni, Toon 

en Kay. 

Ook nog een bedankje voor de ouders die 

hebben geholpen met coachen! 

Het was een geslaagde dag!! 

 
 

Een fijne week! 

Namens het team, 

Ysé Beeloo 
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