
DSV, Koningsplein 83, 2611 XG Delft, tel. 015-2120628 

DSV - BERICHTEN  
nummer 1 – 31 augustus 2018 

 
 

BELANGRIJKE “ADRESSEN” 

 

www.dsv-delft.nl  website van de DSV  

schoolkrantdsv.yurls.net  adres van de schoolkrant 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

 

6 september     informatieavond (groepen 1/2 t/m 3) 

6 september     kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

11 september     kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

11, 12 en 13 september   schoolfotograaf 

17 september     studiedag 

27 september     sportdag 

 

Het nieuwe schooljaar is gestart 

Terwijl de kinderen nog heerlijk aan het genieten waren van de laatste week zomervakantie, was 

de DSV al volop in bedrijf. Leerkrachten hadden overleg of waren druk met het inrichten van hun 

lokalen. De laatste twee dagen, 23 en 24 augustus jl., hadden wij met het hele team een twee 

daagse training over de methode Leefstijl. Het waren lange dagen, ze vlogen echter voorbij. 

Heerlijk voor een directeur om zo’n actief en betrokken team bezig te zien.... en daar ook 

onderdeel van te mogen zijn!  

De leerkrachten zijn nu bevoegd om de methode Leefstijl, een methode voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling, aan de te bieden aan de leerlingen. Wij zullen u d.m.v. nieuwsbrieven 

op de hoogte houden welke thema’s centraal staan en waar wij dan aan werken.  

Zoals u inmiddels weet, zitten wij midden in een verandertraject met de school. Ook het 

aankomende schooljaar zullen o.a. de studiedagen hier weer van in het teken staan. Naast deze 

onderwijskundige verandering, pakken wij natuurlijk nog veel meer op dit schooljaar.  

Zo is sinds afgelopen woensdagavond onze nieuwe website online! Er zijn nog wat kleine 

aanpassingen nodig, maar we zijn erg blij met de vernieuwde site, die veel prettiger en 

toegankelijker is voor u en nieuwe ouders. Wij doen natuurlijk ons best om de website zo goed 

mogelijk te vullen. Mocht u nog iets missen, laat het ons dan weten. 

Wat dit schooljaar ook nieuw vormgegeven wordt, is het rapport van de kinderen. Het rapport 

komt in een nieuw jasje en we zullen ook gaan spreken over een portfolio; hiermee kunnen we 

voor u de ontwikkeling van uw kind nog beter in kaart brengen, waarbij we natuurlijk het goede 

van het oude rapport behouden. 

Via de nieuwsbrief zal ik u ook dit jaar weer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de 

school!  

Ik wens alle kinderen en alle teamleden een heel fijn, leerzaam en gezellig schooljaar! 

Ragna Kuiper 

 

 

http://www.dsv-delft.nl/
http://schoolkrantdsv.yurls.net/nl/page
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Personeel 

Er zijn twee nieuwe leerkrachten gestart op de DSV, Julia Rens in groep 5a en Kim de Boer in de 

Egeltjes groep. We zijn heel blij dat zij ons team zijn komen versterken. 

We zijn bijna rond met een kandidaat voor groep 5a, helaas nodig omdat Siglien Mahes per 1 

oktober a.s. heeft besloten ergens anders te gaan werken. Uiteraard zullen de ouders van die 

groep daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld zodra we definitief rond zijn.  

We houden goede hoop dat we ook snel iemand vinden voor de plek in groep 6, naast Sophie 

Hoefnagel. In tijden van schaarste blijkt dit iedere keer een uitdaging.  

Verder zijn we heel blij dat we met zo’n compleet team gestart zijn.  

Als laatste willen we u graag laten weten dat er op dit moment een vacature open staat voor de 

functie van managementassistent. Als directeur wil je graag de focus hebben op het onderwijs, 

personeel en de daaraan gerelateerde zaken. Nu gaat er helaas ook veel tijd verloren aan 

administratieve taken en veel regelzaken en dat is zonde en zeker ook niet wat de school nu 

nodig heeft.  

Met het aantrekken van een managementassistent, kan de focus weer naar het formuleren van 

beleid en de aansturing van de uitvoer van het beleid, de hoofdtaak van een directeur. 

Zodra duidelijk is wie die taak gaat vervullen, wordt u hier over geïnformeerd.  

Verlof aanvraag 

Het verlenen van toestemming tot schoolverzuim wordt alleen dan toegestaan wanneer het 

bijzondere gebeurtenissen betreft en de ouder(s) en/ of verzorger(s) minimaal één week van 

tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur. 

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Tijdig aanwezig zijn 

We willen u aan het begin van het nieuwe schooljaar er weer op wijzen dat de leerlingen op tijd 

op school moeten zijn, zodat de les om 8.45 uur kan starten. Om deze reden zal ook de 

fietsenstalling tijdig gesloten worden. De komende weken zal hier weer extra op gelet gaan 

worden. 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 11 september, woensdag 12 september en donderdag 13 september is de 

schoolfotograaf weer op school. 

We hebben dit jaar in overleg met de ouderraad ervoor gekozen om de schoolfotograaf vroeg in 

het schooljaar te laten komen. Dit heeft een aantal voordelen nl. de nieuwe leerlingen staan op 

de foto, als school kunnen we het hele jaar gebruik maken van recente foto's.\ 
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Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 

Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 19 april 2019 en maandag 22 april 2019 

Meivakantie dinsdag 23 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019 

Pinksteren maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019 

De vakantiedata op de site van de overheid zijn in principe adviesdata.  

 

 

 


