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DSV - BERICHTEN  
Nummer 10 – 24 januari 2020 

      
BELANGRIJKE DATA 

 

13 januari t/m 14 februari     Citotoets periode 

27 januari       Studiedag (alleen voor de kleutergroepen) 

13 februari       Studiedag (alle groepen) 

24 februari t/m 28 februari     Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden. 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 22 januari mochten alle leerlingen hun favoriete voorleesboek mee naar school nemen. In de 

ochtend werd er school-breed een voorleesactiviteit gedaan. Wat is het toch leuk om samen te lezen. 

 

   
 

Citotoets periode (herhaald bericht) 

De komende weken worden de Cito toetsen afgenomen. Wilt u hier rekening 

mee houden als u door de gangen loopt. 

Daar waar mogelijk dokter- en/of tandartsafspraken maken na deze periode 

of na schooltijd. Wij hopen dat u als ouders ervoor zult zorgen dat de 

kinderen uitgerust aan deze toetsen kunnen deelnemen.  

 

 

Jubilea  

Donderdag 16 januari jl. hebben wij de jubilarissen Marion Wildeboer 

(40 jaar in het onderwijs) en Miranda de Jong (25 jaar in het onderwijs) 

in het zonnetje gezet tijdens een high tea bij Van Maanen. Het was een 

bijzonder gezellig en ontspannen samenzijn. Wij hopen dat zij nog een 

hele tijd aan de DSV verbonden zullen blijven. 

 

 

 

 

http://www.dsv-delft.nl/
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Thema Noord- en Zuidpool (groep 1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelskamer 

Misschien is het al opgevallen maar we zijn verschillende ruimtes op school aan het veranderen. De 

teamkamer is terugverhuisd naar boven. Daarmee is de ruimte op de begane grond, waar de teamkamer 

zich bevond, vrijgekomen om daar plaats te maken voor de BSO – huiskamer. De huiskamer zal 

waarschijnlijk in februari daarheen verhuizen. Daarna is het tijd om te beginnen met het creëren van het 

Vindparadijs.  

 

Leer anderen de wereld veranderen 

In december was er op school een filmploeg. Zij hebben een filmpje gemaakt om ervoor te zorgen dat er 

meer studenten ervoor kiezen om de PABO te gaan doen. In dit filmpje zie je het leven van Boyan Slat, 

oud-leerling, en wat een leerkracht kan beteken voor de ontwikkeling van een kind. Onze eigen juf 

Sophie zie je naast ons gebouw ook terug in het filmpje. De link kun je vinden op de nieuwspagina van 

onze website: https://dsv-delft.nl/nieuws 

 

DSV staakt niet 

Zoals eerder aangegeven doen wij niet mee aan de staking ondanks dat we wel zorgen hebben over het 

onderwijs. Als ludieke actie zal het bestuur de leerkrachten en ouders donderdag 30 januari warm 

onthalen.  

 

TSO Pauze Sport 

Ties en Yorrick van Double Sports gaan tijdens de Tussen schoolse opvang weer sportclinics verzorgen.  

Deze maand zijn dat voetbal, tikspellen en trefbal. 

Tot ziens op het schoolplein! 

 

 
 

 

http://www.dsv-delft.nl/
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Voorjaarsvakantie 

Van 24 t/m 28 februari 2020 hebben de kinderen weer Voorjaarsvakantie. 

Het Uilenest is deze week geopend en we gaan er weer een gezellige vakantie van maken. 

 

Wat gaan we allemaal doen: 

Maandag 24 februari 

• Glow in the dark Scheveningen 

Dinsdag 25 februari 

• Kinderboekenmuseum of Museon 

Woensdag 26 februari 

• Knutselen 

• Papaver/Buytenhout 

Donderdag 27 februari 

• Dans en Grietje in Rietveld theater 

Vrijdag 28 februari 

• Strand speurtocht of kinderboerderij Zoetermeer 

 

U kunt uw kind(-eren) inschrijven via de ouderapp.  

Let op: op de dagen dat we een uitstapje gepland hebben, is alleen aanmelding tot 18:00 uur mogelijk. 

 

Toneellessen: “SPOOKKASTEEL” voor de groepen 3 t/m 8 jaar  

Vanaf dinsdag 3 maart worden er weer toneellessen aangeboden door Annette Kreijkamp. 

 

“De spoken Olaf en Oscar zijn beiden stiekem verliefd op de koningin.  

Iedere nacht bezoeken ze haar. Op een dag, als de zon opkomt, gaat 

het mis.  

Met elkaar maken we een leuke voorstelling die we in de laatste les 

spelen voor de ouders.  

 

De 7 lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur op de 

volgende data 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7, 14 april 2020 en worden 

gegeven in het speellokaal. De kosten zijn € 66,50. 

 

U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar uilenest@dsv-delft.nl o.v.v. Toneellessen. 

 

Rots en water training 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de rots en watertraining voor kinderen vanaf 8 jaar die gaat 

starten vanaf donderdag 5 maart 2020. 

De vijf lessen zijn van 15.30 – 16.30 uur in het speellokaal op de begane grond en de kosten zijn €45,-. 

 

Wat houdt de training in: 

Ervaart uw kind obstakels op school of in de thuissituatie? Dan kan deze training bijdragen aan de 

sociale en fysieke ontwikkeling van uw kind. 

Tijdens de training leert het kind vooral meer zelfvertrouwen op te bouwen. 

Spelenderwijs leren de kinderen hoe ze goed met andere kinderen kunnen spelen en ontwikkelen. 

 

De kinderen leren tijdens de training:  
• Beter concentreren omgaan met prikkels en drukte in de klas en thuis 

• Omgaan met emoties bij zichzelf en de ander (ik word snel boos of huil snel) 

• Zelfverdediging 

• Sociale omgangsvormen  

• Vertrouwen op jezelf en de ander 

• Grenzen aangeven en bewaken 

Tevens worden er ontspannings- en mindfulness oefeningen tijdens de training ingezet. 

Zijn er speciale zaken die spelen bij uw kind? Voorafgaand aan de training kunt u de informatie 

doorgeven, zodat hier tijdens de training op in kan worden gespeeld. 

U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar  uilenest@dsv-delft.nl o.v.v. Rots en Water. 
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