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DSV - BERICHTEN  
nummer 19 – 14 juni 2019 

 

                     
 

BELANGRIJKE DATA 

 

3 t/m 28 juni    Tweede CITO periode 

17 t/m 21 juni   Avondvierdaagse 

27 juni     CITO-entreetoets gesprekken groepen 7 

1 juli     CITO-entreetoets gesprekken groepen 7 

5 juli     Rapporten mee groepen 2 t/m 8 

9 juli     Musical groep 8A (aanvang 19.00 uur inloop 18.45 uur) 

11 juli     Musical groep 8B (aanvang 19.00 uur inloop 18.45 uur) 

16 juli     Disco groepen 8 

19 juli     Start zomervakantie (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

 

 

 

Een kind is als een vlinder in de wind. 

De ene vliegt hoog, de ander laag, 

Maar ieder doet het op zijn eigen manier. 

Het leven is geen competentiestrijd. 

Ieder kind is anders. 

Ieder kind is speciaal. 

Ieder kind is mooi. 

 

CITO-entreetoets groepen 7 

De gesprekken naar aanleiding van de uitslag die u nog dient te ontvangen, zullen plaatsvinden op 

donderdag 27 juni en maandag 1 juli a.s. Vanaf donderdag 20 juni a.s. kunt u zich via Mijnschoolinfo 

inschrijven voor een gesprek met de leerkracht. 

Groepen 8 (herhaald bericht) 

De musical van groep 8A is op dinsdag 9 juli. De musical voor groep 8B is op donderdag 11 juli. De 

leerlingen van de groepen 8 worden op dinsdag 16 juli om 12.00 uur uitgezwaaid en 's avonds is er dan 

nog de disco voor de groepen 8. 

Vanaf woensdag 17 juli begint de zomervakantie voor de groepen 8. 

 

Zomervakantie 2019 BSO Stichting het Uilenest 

Vrijdag 19 juli begint vanaf 12.00 uur de zomervakantie van de DSV. Het Uilenest biedt deze vakantie 

uiteraard weer 6 weken opvang aan. De thema’s van deze zomervakantie weken zijn Recycle en Sport 

en Spel. 

 

Wat willen we allemaal gaan doen: 

• Avifauna 

• Zeepkistenrace 

• Speeltuin de Kievit 

• Hutten bouwen 

• Science Museum 

• Kinderboerderij 

• Boerengolf 

• Strand 

• Papaver 
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• Mini Disco 

• Waterspeeltuin 

• Poldersport/survival 

• Knutselen aan thema tafels  

• Naaien met de naaimachine……  

 

en iedere dag beginnen we met ochtendgymnastiek! 

 

Inschrijven kan via Konnect mocht dit niet lukken dan kunt u een mail sturen naar uilenest@dsv-delft.nl 

onder vermelding van de naam van uw kind(eren), datum en tijd. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 10 april 2020 en maandag 13 april 2020 

Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020 

  

Studiedagen 

Als team hebben wij in het schooljaar 2019-2020 de volgende studiedagen: 

maandag 16 september 2019, donderdag 17 oktober 2019, donderdag 13 februari 2020 en maandag 22 

juni 2020. 

 

Voor de kleutergroepen hebben wij nog een extra studiedag op maandag 27 januari 2020. 
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