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BELANGRIJKE DATA 

 

6 november Stakingsdag (DSV is gesloten, stichting het Uilenest(BSO) biedt 

opvang) 

21 november    Voortgangsgesprekken (groepen 3 t/m 8) 

26 november    Voortgangsgesprekken (groepen 3 t/m 8) 

5 december    Sinterklaas 

19 december Kerstviering en kerstdiner (kinderen om 12.00 vrij) worden om 

17.15 uur weer op school verwacht 

23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 

  

 

 

Van gelukkige leraren, leer je de mooiste dingen. 

 

Stakingsdag 

De landelijke vakbonden hebben het onderwijsveld opgeroepen om te staken op woensdag 6 

november a.s. Het overgrote deel van het personeel op de DSV heeft aangegeven mee te willen doen 

met de staking. De school is daarom die dag gesloten.  

 

Mocht u die woensdagochtend zelf geen opvang kunnen regelen, dan kunt u zich uiterlijk tot maandag 

4 november aanmelden via de ouderapp Konnect. Voor degenen die hier geen toegang toe hebben kan 

worden gemaild naar uilenest@dsv-delft.nl. De pedagogisch medewerkers van het Uilenest 

zullen uw kind(eren) opvangen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

  

Hulp gevraagd! Zoektocht naar Leerkrachten/IB 

We zijn al een tijd op zoek naar nieuwe collega's. We zoeken leerkrachten en een IB'er onderbouw. 

Zouden jullie kunnen helpen door de advertentie op je sociale media te plaatsen? Hieronder een zin met 

de link naar de advertentie(s):  

 

Herfststorm in Delft. Leerkrachten waai eens aan. 

https://dsv-delft.nl/praktische-info/vacatures/herfststorm-in-delft-leerkrachten-waai-eens-aan-op-de-

dsv 

Passie voor onderbouw IB? Kom dan naar de DSV! 

https://dsv-delft.nl/praktische-info/vacatures/passie-voor-onderbouw-ib-kom-dan-naar-de-dsv 
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Wat een feestelijke boekenmarkt! 

Beste ouders, grootouders en boekenliefhebbers, 

heel erg bedankt dat jullie het geven van een boek 

zo belangrijk vinden! 

We kunnen wel zeggen dat er een traditie is 

geboren! Wat was het druk en wat een mooie 

opbrengst! En hoe leuk is het dat er twee 

schrijfsters aanwezig waren om hun eigen boek te 

signeren. Juf Isabel en juf Alexandra bedankt! 

Tevens krijgen wij van Paagman een percentage 

van de opbrengst van de verkoop. Dit jaar mogen 

de groepen 7 en 8 daar jeugdboeken van kopen 

om de klassenbieb aan te vullen. 

Ook dit jaar is de markt samen met groepsouders 

georganiseerd, hiervoor onze dank. 

 

Nog een mooi weetje: 

Paagman heeft tot 1 december a.s. een mooie 

actie lopen! 

 

https://www.paagman.nl/schoolbieb 

 

Over elk gekocht boek in een van onze winkels 

ontvangt de school 20% op een cadeaucard. 

Kinderen leveren de bonnetjes in op school en  

school verzamelt deze en stuurt het per 1 

december naar Paagman. Paagman maakt dan een 

cadeaucard t.w.v. 20% van het totaal besteedde  

bedrag. 

 

En u weet: 

Van lezen word je slimmer en van voorlezen een nog leuker persoon! 

De KBW-commissie. 

Puzzeltocht (open dag) 

De winnaars van de puzzeltocht zijn: 

Hendrik de Jong uit groep 3A 

Mila Schotens uit groep 7A 

 

Gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs.  

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Yasmin van der Struif en ik ben 25 jaar. Ik volg de opleiding 

tot leraar basisonderwijs aan de Haagse Hogeschool. Momenteel zit ik in het 

vierde en laatste leerjaar van de opleiding.  

 

De komende maanden loop ik stage in de groep van juf Kim. De eerste tijd 

ben ik er alleen op maandag en dinsdag. Ik zal dan onder meer juf Kim 

observeren en zelf lessen geven aan groep 1/2E.  

Na een aantal maanden kom ik ook op woensdag, donderdag en vrijdag. In 

deze periode neem ik de taken van juf Kim over voor mijn afstudeerstage.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u uiteraard welkom om mij na 

schooltijd aan te spreken in de klas. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yasmin van der Struif 
 

 

 

 

 

http://www.dsv-delft.nl/
https://www.paagman.nl/schoolbieb


DSV, Koningsplein 83, 2611 XG Delft, tel. 015-2120628 www.dsv-delft.nl 

                                                     

Nieuwe leerkracht 

Beste ouders, 

 

Ik ben Khalida en start als Vlaamse leerkracht op de DSV. Ik zal 

lesgeven in groep 4 en ook kinderen individueel en in groepjes 

begeleiden. 

 

Na mijn master in de taal-en letterkunde en de universitaire 

lerarenopleiding behaalde ik mijn onderwijsbevoegdheid voor de 

basisschool. 

 

Binnenkort behaal ik ook mijn natuurgidsbadge. Ik kijk er enorm naar 

uit om met de kinderen aan de slag te gaan op de DSV! 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Khalida 
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