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DSV - BERICHTEN  
nummer 6 – 15 november 2019 

      
BELANGRIJKE DATA 

21 november    Voortgangsgesprekken (groepen 3 t/m 8) 

26 november    Voortgangsgesprekken (groepen 3 t/m 8) 

5 december    Sinterklaas 

6 december    Aanvang school 08.45 uur 

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  

 

We leren niet voor de school, maar voor het leven. 

 

Voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 8 

Vanaf vanmiddag 12.00 uur kunt u als ouder een tijdstip uitkiezen voor de voortgangsgesprekken van 

uw kind(eren) via MSI (Mijnschoolinfo). 

 

Sinterklaasfeest                                                                    

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook dit jaar op donderdag 5 december weer een 

bezoek aan de DSV. 

De kinderen van de onderbouw (groepen 1/2 t/m 4) worden vanaf 8.30 uur in 

de klas verwacht en gaan dan om 8.45 uur met de leerkracht naar buiten. 

 

De kinderen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) mogen vanaf 8.30 uur via 

de achterdeur op het plein, hun surprise naar de klas brengen. Daarna wachten 

ze op het schoolplein op de leerkracht.  

 

Lootjes trekken voor de groepen 5 t/m 8 

Op donderdag 5 december vieren we op de Delftsche Schoolvereeniging het Sinterklaasfeest. Op vrijdag 

15 november trekken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes. Op het lootje staat de naam van een 

leerling uit de klas waarvoor uw kind een surprise maakt. Omdat voor u misschien onduidelijk is hoe het 

maken van een surprise in zijn werk gaat, leggen we dat hieronder uit. 

 

U koopt samen met uw kind voor 7,50 euro een cadeautje. De wensen voor dit cadeautje staan al 

beschreven op het lootje. Ook staan op het lootje de interesses en hobby’s van de betreffende leerling. 

U maakt samen met uw kind een knutselwerkje wat betrekking heeft op de hobby’s of interesses van het 

kind wat op het lootje staat en verstopt hierin het cadeautje. Als een kind bijvoorbeeld een enthousiast 

hockeyer is, kunt u een zelfgemaakte hockeystick knutselen waarin het cadeautje is verstopt. Daarnaast 

maakt uw kind ook nog een gedichtje wat hoort bij het cadeautje. Dit gedichtje heeft betrekking op de 

persoon voor wie de surprise is gemaakt en het zelfgemaakte knutselwerkje. Vieze surprises of surprises 

gemaakt van gevaarlijk materiaal zijn niet toegestaan. 

 

Op donderdag 5 december doet u de zelfgemaakte surprise in een vuilniszak. Het zelfgemaakte gedicht 

doet u in een envelop met daarop de naam van het kind voor wie de surprise is gemaakt. Deze envelop 

bevestigt op de vuilniszak zodat de naam van het kind voor wie de surprise is gemaakt, duidelijk 

zichtbaar is. Alle surprises worden op 5 december om 8.30 uur naar het eigen lokaal gebracht en na de 

gezamenlijke Sinterklaasviering uitgepakt.  

 

We hopen dat deze informatie u voldoende hulp biedt bij het maken van de surprise. 

 

Met vriendelijke groet,  

De Sintcommissie 

http://www.dsv-delft.nl/
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Draw straws group 5 t/m 8 

On Thursday the 5th of December, the Delftsche Schoolvereeniging will celebrate Sinterklaas.  

On Friday 15 November the children of group 5, 6, 7 and 8 will randomly pick a piece of paper (straws) 

with the name of a pupil of your child’s group written on it.  

Your child is expected to make a surprise for this boy or girl.  

Because it may not be entirely clear what is expected of you, we will give you a brief explanation.  

 

Together with your child you are going to buy a present for 7.50 Euros. On the straw you can find the 

other child’s wishes and some of his or her interests and hobbies.  

Then you are going to create a surprise: a handcrafted package that refers to the interests and hobbies 

of the child you are making it for. 

You are supposed to add an element of surprise. For example: if the child is an enthusiastic hockey 

player you can make a hockey stick in which the present will be hidden.  

Or a present may be hidden and require following clues to discover where it is, etc…  

It is not allowed to make dirty surprises or surprises made of dangerous material. 

Also, you are asked to write a small poem. Both present and poem are about something personal 

regarding the receiving child (for instance something they like, or have done in the past year).  

 

When finished, you can gift wrap the surprise in special Sinterklaas paper or you can put it in a bin liner.  

You then put the poem in an envelope with the name of the receiving child and attach it to the surprise.  

On 5 December the surprise has to be taken to your child’s classroom at 8.30 am at the latest.  

 

After the joint reception of Sinterklaas the surprises will be unwrapped in your child’s group.  

 

Hopefully this information will be useful to you. Contact the teacher if you have any further questions.  

 

Kind regards, 

The Sinterklaas committee 

 
Kerstviering, kerstdiner en Open Podium 

De kerstviering is op donderdag 19 december a.s. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij en worden om 

17.15 uur weer op school verwacht. Tevens vindt op deze dag ook het Open Podium plaats, tijdstip volgt 

t.z.t.  

 

De deur gaat die avond om 17.15 uur open. Bij binnenkomst om 17.15 uur en om 19.00 uur dient 

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’. 

 

Veiligheidsmonitor 

Sinds augustus 2015 is het wettelijk verplicht om één keer in de twee jaar een meting te doen van de 

sociale veiligheid op school. Deze meting betreft leerlingen, ouders, leerkrachten en leidinggevenden. Bij 

de monitoring van leerlingen gaat het om een gevoel van veiligheid, ervaren van onveiligheid en 

welbevinden.  

 

Binnenkort ontvangen jullie een mail die je anoniem in dient te vullen betreffende je eigen gevoel van 

veiligheid.  

 

Alvast bedankt voor het invullen. 

http://www.dsv-delft.nl/

