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Vanuit de directie
De kennismakingsgesprekken zijn weer gevoerd en ik ben blij dat er zo goed gebruik van
gemaakt is door u als ouder. Ik kreeg hele positieve en enthousiaste reacties terug van het team.
De groepen 1 tot en met drie hadden een traditionele informatieavond. Groep 1-2 omdat het voor
veel ouders nieuw en onbekend is en zij op deze manier de andere ouders ook leren kennen. Voor
groep 3 is het natuurlijk een totale omschakeling, van groep twee naar drie veranderd er zoveel,
dat is onmogelijk uit te leggen in een kennismakingsgesprek. Mocht u behoefte hebben aan een
gesprekje met de leerkracht dan kan dit natuurlijk altijd.
Personeel
Ik ben heel blij dat ik u kan vertellen dat we een nieuwe collega hebben aangetrokken voor groep
5a voor de donderdag en de vrijdag. Inmiddels zijn de ouders van de leerlingen geïnformeerd en
vindt er volgende week een kennismaking plaats. Haar naam is Patrice van Alphen en zij zal per 1
oktober aan de slag gaan op de DSV.
Voor de vacature in groep 6 naast Sophie Hoefnagel zijn wij nog druk op zoek. Zodra er nieuws is
informeren wij u natuurlijk.
En dan nog een berichtje over mijzelf. Zoals u wellicht is opgevallen, gaat het lopen mij op dit
moment niet goed af. Mijn linkerenkel is volledig versleten en dit betekent dat ik geopereerd
moet worden. Ze gaan een zogenaamde artrodese uitvoeren, oftewel mijn enkel vastzetten. Dit
gebeurt op zaterdag 29 september as. De eerste weken zal ik niet op mijn voet mogen staan en
ik zal die periode dan ook niet aanwezig zijn op school. Na de herfstvakantie verwacht ik loopgips
te hebben en dan zal ik ook weer gewoon aanwezig zijn op school.
Gelukkig hebben wij een goede ‘achtervang’ voor mij klaar staan en ben ik vanuit huis, per
telefoon en mail gewoon bereikbaar.
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Hoe ziet die ‘achtervang’ er dan precies uit?
Marijke Yperlaan is het eerste aanspreekpunt voor u. Voor dringende zaken kunt u altijd bij haar
terecht. Daarnaast zal ook Volkert Zaal, onze adviseur in het verandertraject, twee dagdelen per
week aanwezig zijn. Mochten er dringende zaken zijn, waarvoor u echt niet bij Marijke Yperlaan
terecht kunt, kunt u per mail contact opnemen met hem.
Hier een foto van Volkert, zodat u hem kunt herkennen als hij in de school is.

Hij zal een tijdelijk schoolaccount krijgen: v.zaal@dsv-delft.nl.
Tijdens de periode dat ik niet mag lopen op mijn voet, zal ik vanuit huis werken aan
beleidsstukken voor de DSV.
Mocht u nog vragen hebben, schroom niet en kom ze gewoon stellen.
Ontruiming
Afgelopen woensdag 12 september, was in tegenstelling tot op veel andere scholen in ZuidHolland, de DSV gewoon geopend. We hebben deze dag echter wel van ons laten horen en de
eerste ontruiming van het schoolgebouw van dit schooljaar uitgevoerd. Binnen twee en een halve
minuut was de hele school buiten en binnen zeven minuten was iedereen ook weer binnen, nadat
de school door de BHV-ers zorgvuldig gecontroleerd was. Een topprestatie!
Een foto van deze ontruiming hebben wij naar minister Slob gestuurd, om bij hem aan te geven
dat we in een ‘alarmfase’ zitten.
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Chromebooks
We zijn dit schooljaar gestart met het gebruik van
Chromebooks ter vervanging van het computerlokaal. Zo zijn
de kinderen veel mobieler wanneer zij aan een opdracht
werken. Het is een geweldige tool om de kinderen meer ICTvaardigheden aan te leren. De kinderen maken gebruik van
de software die bij de methodes hoort maar maken ook
gebruik van Word en Powerpoint. Daarnaast leren ze gebruik
te maken van zoekmachines om goede informatie van het
web te halen. Kortom allemaal zaken die de kinderen van
deze tijd moeten (leren) beheersen. We hebben als school
eenmalig voor alle kinderen een eigen setje oortjes en
hoesje aangeschaft.
Sportdag
Op donderdag 27 september wordt vanaf 8.30 uur de sport- en speldag van de DSV op twee
verschillende locaties georganiseerd.
• Voor alle groepen 1/2 in en rond het schoolgebouw aan het Koningsplein tot ongeveer 14.00
uur.
• Voor de groepen 3 t/m 8 op en rond de ATLETIEKBAAN VAN AV’40 aan sportpark Biesland
tot ongeveer 14.00 uur.
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