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BELANGRIJKE DATA 

16 juli     Kennismaken in de nieuwe groepen 

16 juli     Disco groepen 8 

19 juli     Start zomervakantie (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

2 september    Start schooljaar 2019-2020 

12 september    Informatieavond (groepen 1/2 en 3) 

12 september    Kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

17 september    Kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

17, 18 en 19 september  Schoolfotograaf 

 

Wie iets groots probeert te bereiken, is bewonderingswaardig, ook als hij/zij mislukt 

 

Mutatie groepsverdeling 

Helaas moeten wij u melden dat juf Hanneke Iwema een andere baan heeft aangenomen. 

Juf Hanneke stond conform haar wens ingedeeld bij groep 3b, maar heeft nu na 10 jaar DSV elders een 

droombaan gevonden. Fijn voor haar, maar vervelend voor ons. Zeker nu het schooljaar bijna is 

afgelopen en wij niet op korte termijn een nieuwe leerkracht voor deze groep hebben. 

 

Wij hebben daarom intern geschoven om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te kunnen 

waarborgen: juf Silvia Schinkel zal komend schooljaar groep 3b onder haar hoede nemen. Juf Monique 

de Raadt en juf Melanie Solleveld zullen lesgeven aan groep 4a. 

 

Kennismaken in nieuwe groepen (16 juli van 14.00-14.45 uur voor alle groepen) 

Op dinsdagmiddag 16 juli gaan alle kinderen van 14.00-14.45 uur naar de groepen/lokalen waar ze het 

volgend schooljaar in ingedeeld zijn. Ze maken dan ook kennis met de nieuwe leerkracht(en).  

Even voorstellen 

Beste allemaal, 

 

een nieuw schooljaar, een nieuwe start, voor mij een heel nieuw begin. 

In september kom ik bij jullie op school werken bij de Dolfijnen en ga ik mij 

bezig houden met de verrijking.  

Ik ben Jolanda Kemperman, moeder van 5 kinderen (18-15-13 jaar) en 

getrouwd met Eric. Naast mijn werk en gezin  heb ik nog meer 

hobby's: badmintonnen, zingen, tekenen, schilderen, creatief bezig zijn, lezen, 

fotograferen... 

Ik woon in Poeldijk, daar staat ook de school waar ik 28 jaar gewerkt heb. Op 

de Verburch-hof heb ik verschillende groepen en taken gehad en heb ik met 

veel plezier gewerkt. De laatste tijd ging het echter kriebelen en besefte ik dat 

ik zin had in een nieuwe uitdaging; dat is de DSV geworden. 

 

Ik heb er zin in! Tot ziens in het nieuwe schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jolanda Kemperman 
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Aan de ouders van de DSV, 

 

Mijn naam is Miranda de Jong en ik ben één van de nieuwe 

leerkrachten op de DSV. 

Ik verheug mij erop u en uw kinderen komend schooljaar 

te ontmoeten en vertel in dit stukje alvast iets over mijzelf. 

 

Ik werk al mijn hele werkzame leven in het onderwijs in 

diverse onderwijssoorten, van basisonderwijs t/m 

voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. De passie 

voor onderwijs is in al die jaren onverminderd levendig 

gebleven! 

 

Ik ben heel gelukkig getrouwd en heb 4 kinderen in de leeftijd van 25 t/m 32 jaar. 

In mijn vrije tijd ben ik het allerliefst buiten in de vrije natuur om te wandelen, te fietsen (het liefst 

lange afstanden!) of een beetje te klussen en te rommelen, maar thuis met een goed boek (b.v.k 

historische romans; vandaag uitgelezen: De advocaat van Holland van Nicolaas Matsier- aanrader) of 

een goede film heb ik het ook naar mijn zin. Tussendoor een smakelijke, biologische maaltijd in elkaar 

draaien (liefst voor een wat grotere groep) vind ik het toppunt van ontspanning. 

 

Ik bezoek graag musea en ben een enthousiast concertganger (met een brede muzieksmaak). Ik 

musiceer zelf ook graag, evenals toneelspelen, maar daar heb ik de laatste jaren niet zoveel tijd meer 

aan besteed. 

Ik wens u allemaal een fijne zomer toe en ik hoop elkaar na de zomervakantie in goede gezondheid te 

ontmoeten. 

 

Miranda de Jong 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na de zomervakantie zal ik in de berenklas starten op De Delftsche Schoolvereeniging. Via deze weg 

wilde ik me alvast kort voorstellen, zodat ook jullie een beeld hebben van wie ik ben. Mijn naam is 

Sabine Erkul en ik ben 23 jaar geleden geboren in Delft. Mijn moeder is een 

Nederlandse vrouw, mijn vader is een Turkse man, vandaar dat ik een Turkse 

achternaam heb.   

 

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Thomas More Hogeschool, waar ik dus ook mijn 

lesbevoegdheid heb gehaald. Ik ben toen vrijwel direct gestart met invallen op 

verschillende scholen in Schiedam en Vlaardingen. Hier heb ik verschillende groepen 

gezien, waaronder ook kleutergroepen. De kleutergroepen spraken mij het meest 

aan, omdat deze kinderen nog zo onbevangen zijn. Vandaar dat ik het schooljaar 

erna de keuze heb gemaakt om op één school in groep 1/2 te gaan werken. Het 

huidige schooljaar heb ik de groep 2 gedraaid.  

Ondanks ik me erg thuis heb gevoeld op deze school heb ik er toch voor gekozen om de overstap naar 

de DSV te maken.  

Wat ik tot nu toe van de school heb gezien spreekt me erg aan. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om 

aan de slag te gaan na de zomer. 

Mochten jullie nog meer willen weten, of vragen hebben, loop dan gerust bij me langs!  

 

Met vriendelijke groet, 

Sabine Erkul 

 

Studiedagen (herhaald bericht) 

Als team hebben wij in het schooljaar 2019-2020 de volgende studiedagen: 

maandag 16 september 2019, vrijdag 18 oktober 2019, donderdag 13 februari 2020 en maandag 22 juni 

2020. 

 

Voor de kleutergroepen hebben wij nog een extra studiedag op maandag 27 januari 2020. 
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Gevonden items 

In de grote hal beneden staat een kledingrek en kratten met gevonden kledingstukken.  

Wij verzoeken u te kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. 

 

De gevonden voorwerpen zullen naar Terres des Hommes worden gebracht. 

 

Lekker lezen, ook in de vakantie! 

Het schooljaar loopt ten einde. Het is bijna zomervakantie. Heerlijk een aantal weken de vaste structuur 

van werk, school en de diverse clubs achter je kunnen laten. Geen rekenopdrachten, geen rijtjes met 

woorden leren en - ook fijn - niet allerlei toetsen hoeven maken. Dat komt begin september wel weer! 

 

Helaas komt met de zomer voor sommige kinderen ook de “zomerleesdip”. 

Maar….. om deze dip te bestrijden, volgen hieronder enkele tips om ook in de vakantie lekker te blijven 

lezen: 

• De vakantiebieb-app: www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb  

• Gratis boeken downloaden in de maanden juli en augustus.(ook als je geen lid bent van de 

bibliotheek). 

• de handige bingokaart (leuk, als u uw kind misschien wilt belonen). 

 

• En dan nog dit: 

- Doe als ouder gezellig mee aan het vakantielezen. 

- Gebruik een siësta op een warme dag als voorleesmoment, ook oudere kinderen vinden het leuk 

om voorgelezen te worden. 

- Laat je kinderen vertellen over het boek dat ze aan het lezen zijn. 

- Koop eens een kinderreisgids: niet alle kinderen houden van fictie. Een reisgids is wellicht een 

leuk alternatief. 

- Tijdschriften, strips, vakantieboeken, moppenboeken: óók leuk! 

- Kies boeken die passen bij de vakantiebestemming: bij een bepaald land, of bij het soort vakantie 

(in de bergen, aan zee, een stedentrip). Op het leesplein zijn verschillende titels te vinden.  

 

 

 

 

 
 

 

         
 

 

  Prettige vakantie en veel (lees) plezier! 
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