
 
Nieuwsbrief 9 november 2022 
 
Studiedag  
Aankomende maandag 14 november is er een studiedag. De kinderen hebben dan geen school. 
 
Tandarts  
Beste ouders/verzorgers, 
  
Onze Dental Car komt op donderdag 17 november en donderdag 8 
december 2022 langs voor de halfjaarlijkse controle van de 
kinderen die bij ons patiënt zijn. 
>> Wij halen de kinderen uit de klas en geven een kaartje mee waarop onze tandarts de 
bijzonderheden neerzet. 
>> Kinderen uit groep 1 en 2 worden altijd met ouder in de Dental Car verwacht (afspraak plannen 
wij vooraf in), deze ouder neemt zelf zijn/haar kind mee naar de Dental Car. 
>> Ouders die hebben aangegeven altijd bij de controle aanwezig te willen zijn, krijgen ook vooraf 
een ingeplande tijd en nemen zelf hun kind mee naar de Dental Car. 
   
Als er een behandeling nodig is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen deze 
afspraakdatum ook per mail aan u bevestigen. Komt de afspraak niet uit, dan kunt u deze verzetten 
door te bellen met 079-34 22 877. 
LET OP: behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. In verband met Covid halen wij 
geen kinderen voor behandeling op ons behandelcentrum, u wordt dan dus met uw kind verwacht 
op ons behandelcentrum. 
  
TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car is geweest.  
  
Bij wijziging van uw emailadres of telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk doorgeven 
via info@jtv-zoetermeer.nl 
 
 
 
Schoolsporttoernooi tijdens de kerstvakantie 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Tijdens de kerstvakantie zullen er twee schooltoernooien worden georganiseerd, te weten 

zaalvoetbal (27 december) en basketbal (6 januari). Met onderstaande aanmeldlink kunt u uw kind 

opgeven tot 28 November. 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Cg9x2-

8MrtKoaDZlhp72UpUREs0QjkzR1FFVjlMNENXVkFNMlNTTE5LSi4u 

 

Het geheim van Sinterklaas 
De tijd van dit feest komt er weer aan. Tegelijkertijd horen we kinderen van alles roepen, over het 
geheim van Sint. Het is natuurlijk prima als u uw eigen kinderen iets anders wilt meegeven. Maar het 
zou fijn zijn, als de kinderen dat dan wel voor zichzelf houden. Wilt u dat thuis bespreken? Zo houden 
we het voor iedereen echt een feest. 
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3D workshop 
Gisteravond hebben we een presentatie gegeven over ons 3D onderwijs. We vinden het belangrijk 
dat ouders goed geïnformeerd worden. We hebben dat in de coronatijd echt gemist. 
We hebben een fijne avond gehad met de ouders die er waren. 
 
Nationale schoolontbijt 
De kinderen hebben vanochtend genoten van een heerlijk schoolontbijt!  
Het was ontzettend gezellig en in iedere groep werd er heerlijk gegeten en gedronken.  
 


