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DSV - BERICHTEN  
nummer 7 – 29 november 2019 

      
BELANGRIJKE DATA 

 

5 december    Sinterklaas 

6 december    Aanvang school 08.45 uur 

19 december Kerstviering, kerstdiner en Open Podium (kinderen om 12.00 vrij) 

zij worden om 17.15 uur weer op school verwacht 

23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie  

 

 

 

 
 

Werving nieuwe directeur 

De werving voor een nieuwe directeur is opgestart. Het team en de medezeggenschapsraad hebben 

input geleverd op het profiel. De sollicitatiegesprekken vinden in de eerste helft van december plaats.  

 

Interim-directeur Jan Punt blijft in elk geval tot eind januari en als nodig blijkt te zijn, is hij bereid aan te 

blijven tot dat de nieuwe directeur start. 

Voor de kerstvakantie brengen we u op de hoogte van de voortgang.  

https://dsv-delft.nl/praktische-info/vacatures/de-delftsche-schoolvereeniging-stichting-t-uilenest-zoekt-

een-nieuwe-directeur 

 

Sinterklaasfeest                                                                    

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook dit jaar op donderdag 5 december weer een 

bezoek aan de DSV. 

De kinderen van de onderbouw (groepen 1/2 t/m 4) worden vanaf 8.30 uur in de 

klas verwacht en gaan dan om 8.45 uur met de leerkracht naar buiten. 

 

De kinderen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) mogen vanaf 8.30 uur via de 

achterdeur op het plein, hun surprise naar de klas brengen. Daarna wachten ze 

op het schoolplein op de leerkracht.  

 

Kerstviering, kerstdiner en Open Podium 

De kerstviering is op donderdag 19 december a.s. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij en worden om 

17.15 uur weer op school verwacht. 

Tevens vindt op deze dag ook het Open Podium plaats wij willen u als ouder(s) verzoeken om achterin 

de gymzaal plaats te nemen: 

 

• Kleutergroepen van 09.00 – 09.55 uur 

• Groepen 3/4/5 van 10.00 – 10.55 uur 

• Groepen 6/7/8 van 11.00 – 11.55 uur 

http://www.dsv-delft.nl/
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De deur gaat die avond om 17.15 uur open. Bij binnenkomst om 17.15 uur en om 

19.00 uur dient iedereen via de hoofdingang naar binnen gaan. 

Bij het verlaten van het gebouw om 17.15 uur en 19.00 uur vragen wij u om dat via 

het schoolplein en de fietsenstalling te doen. 

 

Omdat alle leerlingen bij het diner aanwezig zullen zijn, willen we het brengen en 

ophalen soepel laten verlopen. We verzoeken alle ouders en leerlingen daarom 

nadrukkelijk om zich te houden aan de looproute binnen de school.  

 

 

 

Tafeldames en obers gezocht (Kerstdiner 19 december) 

Donderdag 19 december vindt het jaarlijkse DSV-kerstdiner plaats. Het thema 

is ‘GOUD’. We zoeken nog ouders die willen helpen als tafeldame of ober. 

Daarnaast zoeken we nog ouders die tijdens het kerstdiner een leuke act willen 

verzorgen. Aanmelden onder vermelding van rol, naam, telefoonnummer, 

naam kind(eren) en groep(en) via kerst.dsv@gmail.com voor 6 december.  

 
“Sokken met een boodschap” 

De goede-doelen commissie heeft dit jaar een doel uitgezocht waar velen van ons vroeg of laat mee te 

maken kunnen krijgen: de ziekte van Alzheimer. Een afschuwelijke ziekte waarbij het korte-termijn-

geheugen wordt aangetast en men steeds meer in de war raakt. Men weet niet meer waar ze zijn, of ze 

herkennen hun eigen kinderen en geliefden niet meer. De patiënt is dan ook niet de enige ‘zieke’: ook de 

partner, de kinderen en naasten krijgen ermee te maken. Zij moeten steeds intensievere zorg leveren 

en toezien hoe de patiënt steeds verder afglijdt van de persoon die hij/zij ooit was.  

 

De oplossing voor dit probleem is tweeledig:  

• Alzheimer moet uit de taboesfeer gehaald worden en mantelzorgers moeten weten waar zij 

terecht kunnen voor hulp en advies en 

• Er is geld nodig voor onderzoek om deze ziekte in de toekomst de wereld uit te helpen.  

 

Daarom gaat de Goede Doelen commissie de Alzheimer Socks verkopen! Omdat mensen met 

Alzheimer vaak twee verschillende sokken aantrekken, omdat ze vergeten zijn welke sok al is 

aangetrokken.  

 

Op 19 december, voor en na het DSV-kerstdiner, zijn de Alzheimer sokken te koop (€7,99 per paar) 

in verschillende maten. We staan met een stand buiten de school en alle 

sokken moeten op! Geen nood: aan een pinautomaat is gedacht.  

 

Een kerstcadeau met een boodschap: steun de strijd, draag de sokken! 

 

We zien jullie dan! We hebben er zin in! 

 

Groet van de Goede Doelen commissie 

Roshnie, Henne & Saskia 

 

Brengen en halen van de kinderen (rijrichting op het Koningsplein!!) 

Wij willen u dringend verzoeken om bij het halen en brengen van uw kind(eren) het Koningsplein in te 

rijden vanaf de zijde van de fietsbrug over het kanaal, dit om een soepele en veilige doorstroming van het 

verkeer te bevorderen. Nu de weersomstandigheden minder goed worden neemt het aantal kinderen dat 

met de auto gehaald en gebracht wordt toe en dientengevolge ook het aantal “opstoppingen”. 

 

We would like to request that you pick up and bring your child(ren) via the side of the ‘fietsbrug’. This to 

make sure there will be a save passage at the road to DSV ‘Koningsplein’. 

 

Telefoonnummers, e-mailadressen (en andere gegevens) 

Als u als ouder uw gegevens veranderd in Mijnschoolinfo wordt dit niet automatisch gekoppeld naar het 

schooladministratiesysteem. Wilt u daarom wijzigingen doorgeven aan de administratie dit kan door een 

mail te sturen naar y.bentvelzen@dsv-delft.nl. In dringende gevallen zoals bij ziekte van uw kind bent u 

als ouders dan goed bereikbaar. 

 

 

 

http://www.dsv-delft.nl/
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Vlieland (groepen 8) 

Dit schooljaar zijn we met de groepen 8 ingedeeld voor de werkweek op Vlieland van maandag 23 maart 

t/m vrijdag 27 maart 2020. Te zijner tijd krijgt u meer informatie hierover via Mijnschoolinfo (MSI). 

 

BSO (openingstijden tijdens de Kerstvakantie) 

De BSO is open op de volgende dagen: 

Maandag 23 december van 8.30 – 18.00 uur. 

Dinsdag 24 december van 8.30 – 17.00 uur. 

Woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari 2020 GESLOTEN. 

Donderdag 2 januari 8.30 – 18.00 uur. 

Vrijdag 3 januari 8.30 – 18.00 uur. 

 

Programma kerstvakantie bij het Uilenest 

 

Maandag 23 december 2019 

• Schaatsen in Scheveningen  

• Kerstboom pizza bakken 

• Raamhanger of kerstkrans knutselen 

 

 

Dinsdag 24 december 2019   

(Let: we zijn tot 17:00 uur open) 

• Koken met Usha 

• Kerstbal versieren 

• IJskristallen knutselen  

 

Donderdag 2 januari 2020 

• Alpine Sport  (Den Hoorn) 

• Sneeuwpoppen van sokken maken 

• Bladerdeegkoekjes bakken 

 

Vrijdag 3 januari 2020 

• Kerstballentocht Papaver/winterspeurtocht 

• Koken in overleg met de kids 

• Winterlichtjes maken van jampotjes 

 

TSO 

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 december volleybal, rugby en voetbal uiteraard! 

 

 

 

 

Kinderyoga 5 t/m 7 jaar 

Judith van der Knaap gaat weer een cursus kinderyoga aanbieden voor 

kinderen van 5 t/m 7 jaar. De data zijn 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 

2020 van 15.30 – 16.30 uur. (€ 35,- voor deze 5 lessen) 

 

Wat houdt de cursus in: 

“Ook kinderen hebben behoefte aan rust, het is al druk genoeg op school, 

sport, achter de PC, TV, huiswerk, etc. Yoga geeft je rust!  
 

Bij kinderyoga leer je meer te ontspannen. Deze lessen zijn erg leuk en 

gericht op spel en plezier. De yogales bestaat onder meer uit het oefenen 

van yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, visualisaties en meditatie.  

http://www.dsv-delft.nl/
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Dit doen we allemaal door het imiteren van dieren, dans, verhalen vertellen en tekenen. Alles is 

gecombineerd met muziek, poëzie, natuur, fantasie, dromen en sociale vaardigheden.  

Het doel is, naast plezier hebben, te leren ontspannen “. 

 

Opgeven kan door een mail te sturen naar uilenest@dsv-delft.nl o.v.v. Kinderyoga 5-7 jaar. 

 

Typecursus 

Zoals ieder schooljaar biedt Stichting het Uilenest voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een cursus 

typevaardigheid aan.  

 

Er zijn nog plaatsen vrij. 

De keuze bestaat uit een wekelijkse cursus op donderdagmiddag 

vanaf donderdag 9 januari 2020 van 15.15 – 16.15 uur. 

 

Er wordt gewerkt met een onlineprogramma (Typeworld) waarmee 

zowel op school als thuis geoefend kan worden. De kosten bedragen 

€ 140,- voor 15 lessen. 

 

Opgeven kan door een mail te sturen naar uilenest@dsv-delft.nl o.v.v. typelessen. Indien u uw kind al 

heeft opgegeven, hoeft u dit niet nogmaals te doen. 
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