DSV - BERICHTEN
nummer 16 – 5 april 2019

BELANGRIJKE DATA
12
16
16
19
15
21
23
24
17

april
t/m 18 april
t/m 18 april
april t/m 3 mei
mei
mei
mei
mei
t/m 21 juni

Koningsspelen
Cito-entreetoets groepen 8
Entreetoets groepen 7
Goede vrijdag en Pasen aansluitend Meivakantie
Schoolreis groepen 1/2 (speeltuin de Kievit)
Schoolreis groepen 3 en 4 (Linnaeushof)
Schoolreis groepen 5, 6 en 7 (Drievliet)
Open Podium (groepen 1/2A, 1/2E, 3B, 4A en 6B)
Avondvierdaagse

Heb geduld. Alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt.
Beste ouder(s) en of verzorger(s),
Dit weekend ontvangt u per e-mail de link naar de ouderenquête. We vragen 10-15 minuten van uw tijd
voor het invullen van een vragen. Het is de bedoeling om per gezin één enquête in te vullen. De
vragenlijst is anoniem en kan tot en met zaterdag 20 april worden ingevuld. De resultaten worden
samengevat teruggekoppeld aan de ouders.
Waarom houden we de enquête? Binnen de DSV is de laatste periode hard gewerkt aan het verder
verbeteren van onze school en het aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van vandaag. We
hechten veel waarde aan de terugkoppeling van ouder(s)/verzorger(s).
We stellen het op prijs om uw feedback uiterlijk 20 april te mogen ontvangen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Delftsche Schoolvereeniging
Koningsspelen 12 april
Op vrijdag, 12 april aanstaande, zijn de jaarlijkse Koningsspelen.
De kinderen mogen op deze dag verkleed komen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje.
De Koningsspelen worden gezamenlijk en feestelijk op het plein geopend door de directeur.
In de ochtend wordt er een programma georganiseerd, waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij
elkaar, in de groepen spelletjes doen.
In de middag zal er voor de groepen 5 t/m 8 een sportmiddag plaatsvinden. Sportieve kleding is voor
deze dag wel gewenst. De kinderen nemen gewoon hun tussendoortje en lunch mee.
De oudercommissie zal zorgen voor een gezonde traktatie.
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Pasen
Op woensdag 17 april gaan de groepen 1 tot en met 4 weer paaseitjes zoeken. De
kinderen gaan daarna met de paashaas op de foto.
De hogere groepen krijgen natuurlijk ook iets in de klas. Dit alles gebeurt onder
schooltijd en de paascommissie organiseert deze ochtend.
Bij voorbaat dank voor jullie inzet. De Paascommissie
Avondvierdaagse 2019 (17 t/m 21 juni)
De avond4daagse commissie van school organiseert de 5 km loop voor alle leerlingen vanaf 6 jaar.
De A4D’se begint steeds om 18.00 uur (we verzamelen elke avond om
17.45 uur) en je bent vrij te kiezen welke avond je niet mee loopt, van
de 5 avonden dien je er 4 mee te lopen.
De kinderen zijn onder toezicht van de ouders. De kosten bedragen € 5,p.p., en de inschrijvingsbrief met instructies zal medio april gestuurd
worden.
Wij zijn alvast op zoek naar hulpouders, met name voor het regelen van de snacks en drinken op
elke stopplek op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond (je kan ook op bv maar één
avond helpen) en op meerdere ouders voor de vrijdagavond voor de medaille uitreiking.
Aanmelden bij Saskiadedo@gmail.com
De avond4daagse commissie
Schoolreis groepen 1/2
Op woensdag 15 mei gaan de groepen 1/2 naar speeltuin de Kievit in Berkel en Rodenrijs.
We starten op de gewone tijd in de klas en lopen met alle kleutergroepen via
het parkje naar de bus waar wij om 09.30 uur zullen vertrekken vanaf de hoek
Oostsingel/Tweemolentjeskade. Wij verwachten om 12.30 uur weer terug op
school te zijn waar u uw kind weer kan ophalen in de klas.
Sommige kinderen gaan op woensdag naar een BSO. Denkt u eraan iets te
regelen voor uw kind(eren), omdat we afhankelijk zijn van de drukte op de weg
en hierdoor misschien iets later terug zijn.
Wilt u de betrokken leerkracht op tijd inlichten als uw kind last heeft van
wagenziekte en eventueel voor medicijnen zorgen. Ook bij ander medicijngebruik graag de leerkracht
vooraf inlichten.
Wij zorgen voor eten en drinken. Mocht uw kind wagenziek zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht.
Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie.
Schoolreis groepen 3 en 4
Op dinsdag 21 mei gaan de groepen 3 en 4 naar het Linnaeushof in Bennebroek. Dit is de grootste
speeltuin van Europa.
Voor een goed verloop van deze dag verzoeken wij u vriendelijk met het volgende rekening te houden:
•
•
•

De kinderen worden om 8.30 op school verwacht! Zorg dat uw kind
op tijd in de klas is. Wij gaan om 8.35 al lopen richting de bus!
Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf de hoek
Oostsingel/Tweemolentjeskade.
We hopen daar voor 15.00 uur terug te zijn. De kinderen kunnen
worden opgehaald bij de bus, nadat ze zijn afgemeld bij de leerkracht.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommige kinderen gaan op donderdag naar een BSO. Denkt u eraan iets te regelen voor uw
kind(eren), omdat we afhankelijk zijn van de drukte op de weg en hierdoor misschien iets later
terug zijn.
Het is niet toegestaan in de bus te eten en/of te drinken.
De kinderen krijgen een hesje van de DSV aan en een polsbandje met een telefoonnummer.
Graag een lunchpakket en voldoende drinken voor die dag meegeven. Liefst pakjes of flesjes.
Geen drinkbekers i.v.m. lekken en geen blikjes.
De kinderen mogen geen geld meenemen.
Denk aan makkelijke kleding en stevige schoenen. Eventueel regenkleding.
Wilt u de spullen meegeven in een stevige rugzak, voorzien van naam, adres en
telefoonnummer.
Geef geen waardevolle spullen mee. Wij kunnen als school geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor het verlies ervan. Sieraden en horloges (i.v.m. de veiligheid tijdens het spelen) thuislaten.
Wilt u de betrokken leerkracht op tijd inlichten als uw kind last heeft van wagenziekte en
eventueel voor medicijnen zorgen. Ook bij ander medicijngebruik graag de leerkracht vooraf
inlichten.

We gaan er een enorm leuke dag van maken!
Bij voorbaat dank, de schoolreiscommissie
Schoolreis groep 5, 6 en 7
Op donderdag 23 mei gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis naar Drievliet.
Voor een goed verloop van deze dag verzoeken wij u vriendelijk met het volgende rekening te houden:
• De kinderen worden gewoon, net als anders om 8.40 uur op school verwacht. Wij gaan om 9.00
uur lopen richting de bus.
• Om 9.15 uur vertrekt de bus vanaf de hoek Oostsingel/Tweemolentjeskade.
We hopen daar rond 16.15 uur weer terug te zijn. De kinderen kunnen worden opgehaald bij
de bus, nadat ze zijn afgemeld bij de leerkracht.
• Sommige kinderen gaan op donderdag naar een BSO. Denkt u eraan iets
te regelen voor uw kind(eren), omdat we afhankelijk zijn van de drukte
op de weg en hierdoor misschien iets later terug zijn.
• Het is niet toegestaan in de bus te eten en/of te drinken.
• De kinderen krijgen een shirt van de DSV aan en een polsbandje met een
telefoonnummer.
• Graag een lunchpakket en voldoende drinken voor die dag meegeven.
Liefst pakjes of flesjes. Geen drinkbekers i.v.m. lekken.
• De kinderen mogen maximaal €5,- meenemen.
• Denk aan makkelijke kleding en stevige schoenen. Eventueel regenkleding.
• Wilt u de spullen meegeven in een stevige rugzak, voorzien van naam, adres en
telefoonnummer.
• Geef geen waardevolle spullen mee. Wij kunnen als school geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor het verlies ervan. Sieraden en horloges (i.v.m. de veiligheid tijdens het spelen) thuislaten.
• Wilt u de betrokken leerkracht op tijd inlichten als uw kind last heeft van wagenziekte en
eventueel voor medicijnen zorgen. Ook bij ander medicijngebruik graag de leerkracht vooraf
inlichten.
We gaan er een enorm leuke dag van maken!
Bij voorbaat dank, de schoolreiscommissie
Mededeling Tussenschoolse Opvang (TSO)
Beste collega´s en ouders,
Bij deze wil ik jullie graag informeren dat ik zal stoppen als TSO coördinator vanaf 18 april a.s. De reden
hiervan is dat ik een nieuwe functie ga bekleden in het bedrijf waar ik op dit moment werkzaam ben. Op
het moment zijn we druk bezig met het inwerken van een nieuwe collega, die mijn rol als TSO
coördinator zal gaan over nemen.
Bij deze wil ik dan ook alle collega´s van het Uilennest en de DSV bedanken voor de fijne samenwerking
die ik met jullie heb gehad.
Groetjes, Melvin van Oosten
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Gevonden items
In de grote hal beneden staat een krat met gevonden
kleding tevens staat er al een jaar een fiets in de
fietsenstalling (zie foto).
Wij verzoeken u te kijken of er spullen van uw
kind(eren) bij zitten.
De gevonden voorwerpen zullen elke twee weken naar
Terres des Hommes worden gebracht.
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