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DSV - BERICHTEN  
nummer 8 – 13 december 2019 

      
BELANGRIJKE DATA 

 

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  

 

 

 

Ik wens dat er een jaar op je wacht, dat vooral naar je lacht. 

 

Foute Kersttruiendag 

De DSV heeft ook meegedaan aan foute Kersttruiendag voor het goede doel. 

Save the Children organiseert deze nationale dag op 13 december 2019.  

Op de foto ziet u enkele van onze leerkrachten in hun prachtige creaties.  

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Op 5 december jl. heeft Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek gebracht aan de 

DSV. Wat vonden de kinderen het leuk en spannend er werden liedjes gezongen en 

surprises uitgepakt in de groepen 5 t/m 8. We kijken weer uit naar volgend jaar. 

 

Filmopname in de school 

Waarschijnlijk hebben jullie vernomen dat er afgelopen woensdag een filmploeg bij ons op school was. 

Er is vanuit de gemeente Den Haag opdracht gegeven aan Hazazah productie om een filmpje te maken 

om middelbare scholier te stimuleren om de PABO te gaan doen. Ze zijn hiervoor in groep 6B en in 

groep 1/2B geweest. 

Het verhaal is omtrent een oud-leerling; Boyan Slat, hiervoor kwam een kind-acteur mee in de groep om 

hem te spelen. De kinderen uit de betreffende groep zijn onherkenbaar in beeld gekomen. Voornamelijk 

Boyan en Juf Sophie zijn gefilmd. Het was een hele ervaring om zo'n filmcrew in de school te hebben. De 

kinderen vonden het erg interessant en spannend en hadden veel vragen voor de crew.   

 

Kerstviering “Open Kerstpodium” (donderdag 19-12) 

Op donderdagmorgen is er een “Open Kerstpodium” Ouders zijn van harte welkom om achterin de zaal 

plaats te nemen om deze kerstviering bij te wonen.  

Programma:  

09.00 - 09.55 uur: Viering groepen 1/2 (+ ouders van kinderen gr 1/2) 

10.00 - 10.55 uur: Viering groepen 3,4,5 (+ ouders van kinderen gr. 3,4,5) 

11.00 - 11.55 uur: Viering groepen 6,7,8 (+ ouders van kinderen gr. 6,7,8) 

 

Vanwege de voorbereidingen voor het kerstdiner kunt u na afloop van een viering geen koffie (o.i.d.) 

drinken/halen in de keuken deze ochtend. 
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Kerstdiner (donderdag 19-12) 

Voor de groepen 1/2 t/m 8 is er van 17.30 – 19.00 uur een kerstdiner. Het thema 

is “Goud”. Voor het eten en drinken wordt gezorgd. 

De deur gaat die avond om 17.15 uur open.  

Bij binnenkomst om 17.15 uur en om 19.00 uur moet 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. 

 

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’. 

 

Goede doelen commissie 

Zoals eerder vermeld zullen we 19 december deze leuke Alzheimer Socks gaan 

verkopen om het onderzoek naar Alzheimer te steunen.  

De afgelopen tijd is er in de klas ook aandacht aan dit onderwerp besteed door 

middel van het boekje over Opa Toet en een aflevering van Klokhuis. 

De Goede Doelen commissie heeft zich tot doel gesteld om ALLE sokken te 

verkopen. Dus kom langs. Cash en pin beschikbaar!  

 

Groet, Roshnie, Marieke, Henne & Saskia  

 

Nieuwe personeelsleden 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij erin geslaagd zijn om twee vacatures te vervullen: 

1. Na het vertrek van juf Brenda, intern begeleider onderbouw, hebben wij gebruik gemaakt van een 

interim-intern begeleider, juf Pauline. Pauline beëindigt haar werkzaamheden in de laatste week van 

januari omdat wij per 1 februari 2020 een ervaren intern begeleider hebben benoemd, juf Heleen Stoop. 

Hieronder stelt zij zich kort aan u voor. 

 

2. In groep 4A werkt juf Melanie als interim-leerkracht. Haar laatste werkdag is vrijdagochtend 20 

december. Al eerder deelden wij u mee dat juf Khalida Saad na een ruime inwerkperiode deze groep 

onder haar hoede gaat nemen. Vanaf 1 februari zal zij dit gaan doen met een nieuwe ervaren leerkracht: 

juf Mariette van Lawick. Zij stelt zich hieronder aan u voor. Juf Monique verlaat de DSV per 1 maart in 

verband met haar verhuizing naar Den Bosch. 

 

We bedanken de vertrekkende interimmers voor hun inzet en wensen de nieuwe collega’s een fijne tijd 

toe op de DSV. 

 

IB-er onderbouw 

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Ik ben Heleen Stoop en vanaf 1 februari de nieuwe intern 

begeleider onderbouw van de Delftsche Schoolvereeniging. Ik ben 54 jaar, woon in Zevenhuizen en 

getrouwd met Wouter. 

Ik ben gek op Frankrijk en ook iedere vakantie daar te vinden. In mijn vrije tijd ben ik 

graag creatief bezig en sport ik graag. 

Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op een grote basisschool ook als intern 

begeleider onderbouw. Vanaf 1 februari ga ik aan de slag op de DSV op dinsdag, 

woensdag en donderdag. Ik heb er veel zin in om de zorg op de DSV mee vorm te 

geven en samen met het team en u als ouder ervoor te zorgen dat de kinderen een 

fijne basisschooltijd hebben, en hoop binnenkort persoonlijk met u kennis te maken. 

 

Tot ziens! Vriendelijke groet, Heleen 
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Nieuwe leerkracht groep 4A 

Beste ouders en kinderen van DSV, vanaf 1 februari kom ik op de DSV werken als 

leerkracht in groep 4a. Graag wil ik me aan u voorstellen, mijn naam is Mariëtte 

van Lawick van Pabst. De afgelopen 18 jaar heb ik gewerkt voor vereniging 

OCTANT.  

In deze jaren heb ik lesgegeven in de groepen 1/2, 3 en 4, en heb ik de 

opleidingen taalcoördinator en rekenspecialist gevolgd. Ik kijk er naar uit om er 

samen met de kinderen en ouders van groep 4a, een fijn en leerzaam jaar van te 

maken.  

Tot ziens op school! 

 

Goede voornemens 2020 

Wij willen de lessen in 2020 graag op tijd beginnen: 8.45 uur.  

Het zou fijn zijn als de kinderen van de groepen 3 t/m8 om 8.40 uur bij de eerste bel 

de school in komen, zodat de lessen om 8.45 uur kunnen beginnen. 

Bij de kleutergroepen is er een inloop vanaf 8.30 uur. Ook daar willen wij de lessen 

starten om 8.45 uur. 

Mogen wij op u medewerking rekenen? 

 

 

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. 

 

 

 
Wij wensen u alvast goede feestdagen en een voorspoedig 2020. 
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