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DSV - BERICHTEN  
nummer 3 – 4 oktober 2019 

 

                     
 

BELANGRIJKE DATA 

 

16 oktober    Open Inloop (13.00 – 14.00 uur) 

18 oktober     Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

21 t/m 25 oktober    Herfstvakantie 

28 oktober t/m 1 november  Cito-toetsen groepen 8 

29 oktober     Informatieavond groepen 7 en 8 i.v.m. adviezen 

  

 

 

We leren niet voor de school, maar voor het leven. 

 

Dag van de leraar (5 oktober 2019) 

De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de 

internationale World Teachers' Day / Internationale Dag van de 

Leraar. Morgen is het zover…  

Vanochtend werden wij al verrast door de ouderraad met een 

presentje en een attente kaart met waarderende woorden. Hartelijk 

dank daarvoor!  

  

De 'Dag van de Leraar'  is bedoeld als een opsteker voor alle leraren 

in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het 

belang van onderwijs. In Nederland wordt op deze dag de leraar van 

het jaar bekend gemaakt.   

Wat is voor u een goede leerkracht? De populaire, de strenge, de lieve, de attente, de empathische, de 

communicatieve, de didacticus, de pedagoog? Het liefst natuurlijk veel van het genoemde in één 

persoon verenigd….  

  

U als ouders weet het als geen ander: een leerkracht kan het verschil maken…..  

We zoeken nog goede leerkrachten voor de DSV.  

En een intern begeleider onderbouw.  

Wellicht iemand uit uw netwerk?  

Een afspraak met onze directeur is snel gemaakt!  
  
Open Inloop (16 oktober) tijdstip 13.00-14.00 uur 

Op woensdagmiddag 16 oktober kunt u alle resultaten van de gemaakte projectwerkjes komen 

bekijken. De groepen 8 zullen op deze middag nieuwe ouders rondleiden door de school. 

Het is de bedoeling dat de kinderen hun ouders rondleiden langs alle groepen, zodat de kinderen niet 

alleen door de school lopen. 

 

We willen u vriendelijk verzoeken om geen kinderwagens het gebouw mee in te nemen, dit in verband 

met de doorloop op de gangen binnen de school. 

Wie het leuk vindt kan tijdens de Open Dag meedoen met een Puzzeltocht. De formulieren (paspoorten) 

hiervoor moeten de kinderen bij aanvang in hun eigen klas ophalen. 
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Kijk tijdens uw bezoek goed rond! In elk lokaal hangt een A4-tje met een vraag. Vul de letter van het 

goede antwoord in op je paspoort. Alle letters vormen samen een zin. 

Vergeet bij vertrek het ingevulde formulier niet in de brievenbus (administratie) bij de uitgang te 

stoppen, want in de volgende DSV-berichten wordt de winnaar van de puzzeltocht bekend gemaakt. 

 

Interne Vertrouwenspersoon  

Behoefte aan een luisterend oor of iemand waar je/u terecht kunt met 

problemen of klachten? Ik ben Marion Wildeboer en ben de interne 

vertrouwenspersoon van de DSV.  

Leerlingen, ouders en schoolteam kunnen bij mij terecht. Wanneer je/u mijn 

hulp nodig hebt, ben ik in school te bereiken (ma-di-wo-do) maar ook via mijn 

email-adres: m.wildeboer@dsv-delft.nl. 

Je/U kunt met mij een afspraak maken om het probleem in kaart te brengen en 

daarna kijken we wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Ik hoop dat je/u mij 

weet te vinden.   

 

 

Studiedag vrijdag 18 oktober 2019 

Vrijdag 18 oktober is er weer een studiedag. Vergeet u niet uw kind(eren) extra aan te melden bij de 

BSO via de ouderapp. U kunt uw kind inschrijven tot en met woensdag 9 oktober a.s. 

 
We horen het ook graag als uw kind niet komt. 

 

Yoga  

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de cursus kinderyoga vanaf 8 jaar 

deze start vanaf donderdag 31 oktober 2019. 

Met kinderyoga mogen kinderen weer ervaren wie ze willen en mogen zijn. 

Een fijne ontspannende manier om te leren omgaan met je lichaam, emoties, 

spanning en grenzen. 

 

De yogales bestaat onder meer uit het oefenen van yogahoudingen, 

ademhalingsoefeningen, visualisaties, meditatie en mindfulness. Door middel 

van het imiteren van dieren, dans, verhalen vertellen en tekenen leren we 

kinderen dichter bij zichzelf te komen. 

Dit alles gecombineerd met muziek, natuur, fantasie, dromen en sociale vaardigheden. 

De lessen worden gegeven in het speellokaal van 15:30-16:30 uur door Judith van der Knaap. De kosten 

voor deze 5 lessen zijn € 35,-. 

 

Herfstvakantie 2019 

Van 21 t/m 25 oktober is het herfstvakantie. 

Het Uilenest is deze hele week geopend. 

 

Wat gaan we allemaal doen: 

Maandag 21 oktober:  

• Koekjes (ook voor de ouders) en pannenkoeken bakken   

•  Herfstbingo buiten!! 

Dinsdag 22 oktober: 

• Exotus Serpenti  

• Ontdekkingstocht Haagse bos of Avonturia  

Woensdag 23 oktober: 

• Naturalis en T-shirts versieren 

Donderdag 24 oktober: 

• Cupcakes bakken  

• Dans en Grietje Rietveld theater  

Vrijdag 25 oktober: 

• Kabouterhuisjes maken 

• Just dance 

• Filmpje kijken 
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TSO Pauzesport 

Deze maand is er weer een nieuwe pauzesport 

planning gemaakt samen met de kinderen van de 

groepen 6 t/m 8. 

De Double sport meesters gaan er weer een mooie 

sportmaand van maken tijdens de Tussen schoolse 

opvang. 

 

In september zijn we hiermee begonnen en de 

kinderen waren super enthousiast. 

 

Voetbal is standaard en de rest van de activiteiten 

worden maandelijks bedacht door de kinderen. 

 

In oktober kickball, slagbal en voetbal uiteraard! 
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