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Het schooljaar is weer begonnen!
De start van een mooi, nieuw, veelbelovend schooljaar is gemaakt! Aan het einde van de eerste schoolweek
hebben de leerlingen zich gepresenteerd aan de ouders. Ze hebben een verwachtingsgesprek gevoerd met hun
leerkracht in de tweede of derde schoolweek en de ouders zijn afgelopen week geïnformeerd tijdens de
informatieavonden. In dit schooljaar besteden wij op De
Dijck extra aandacht aan de verbetering van de
opbrengsten, de communicatie met ouders en leerlingen
en de zorg voor leerlingen met extra ondersteuning. Deze
verbeterpunten komen voort uit gesprekken en de
uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken bij ouders en
leerlingen. Meer hierover vindt u in de rest van deze
NIEUWSBRIEF en binnenkort op de website van De Dijck.
In deze NIEUWSBRIEF ook aandacht voor de
leerlingenraad, de start van de nieuwe naschoolse opvang,
de nieuwe opzet van de schoolreis en nog enkele andere
zaken die van belang zijn in de eerste maanden van het
nieuwe schooljaar.
Mede namens het team wens ik alle leerlingen en ouders een heel fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten,
Jan Timmers

OPENING NIEUW SCHOOLJAAR
Met zeer veel plezier kijken leerlingen en leerkrachten terug op hun presentatie aan belangstellende ouders, opa’s
en oma’s. In totaal namen op deze zonnige middag 334 leerlingen, verdeeld over 15 groepen, deel aan de
presentatie.

SCHOOLPLAN 2015-2019
Een directeur van een basisschool maakt iedere vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijft hij het onderwijskundig
beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van zijn
school. Tevens geeft hij in zijn schoolplan aan hoe hij de kwaliteit van zijn onderwijs bewaakt en verbetert.
Dit jaar was het tijd voor het plan 2015-2019. Op korte termijn (het schooljaar 2015-2016) wordt gestreefd naar de
volgende resultaten:
 Verbetering opbrengsten
 Verbetering communicatie ouders/leerlingen
 Verbetering zorg leerlingen met extra onderwijsondersteuning (pedagogisch en/of didactisch)

Op de eerste studiedag van dit schooljaar is het schoolplan 2015-2019 en het daaruitvolgend jaarplan 2015-2016
besproken met het team. Nadat het schoolplan 2015-2019 op 5 oktober a.s. besproken is door de mr. wordt het op
de website geplaatst.

NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen week zijn wij benaderd door Vluchtelingenwerk Maassluis met het verzoek om twee meisjes met een
Syrische achtergrond op onze school te plaatsen. Na verschillende gesprekken met medewerkers van
Vluchtelingenwerk Maassluis en Frea (COM) is de afspraak gemaakt dat deze meisjes in week 39 starten in groep 4
(Renée) en groep 8 (Lisa/Rianne) en na enkele weken geplaatst gaan worden op de COM*.
*Centrale Opvang Maassluis (verzorgt Nederlands Taalonderwijs voor anderstalige kinderen)

LEERLINGENRAAD
Vorig schooljaar is de leerlingraad vier keer bij elkaar geweest. Zij
spraken met de directeur en een mt-lid over de volgende
onderwerpen:
 schoolreis: zo ja, waarheen?
 buitenspeelregels: aanpassen, maar hoe?
 pesten: pestvrije school, maar hoe?
 speelplein: aanpassingen, zodat er niet alleen gevoetbald
wordt
 zelfstandig werken buiten de klassen
 aanschaf en gebruik van laptops

De gesprekken in de leerlingenraad hebben er toe geleid dat:
 de opzet van de schoolreis is aangepast.
 de buitenspeelregels zijn aangepast.
 extra buitenspeelmateriaal is aangekocht.
 de indeling van het grote speelplein is aangepast.
 in elke bijeenkomst van de leerlingenraad het onderwerp “pesten”op de agenda staat.
 de leerlingenraad gaat bekijken of een complimentenweek of het maken van een lipdub een positieve
bijdrage kan leveren aan het verminderen van het pesten op school.
 dat er meer gedaan wordt met de afspraken/ideeën die voortkomen uit de training van “De Leuke Klas”.
Dit schooljaar komt de leerlingenraad nog twee keer* bij elkaar in de huidige samenstelling. Daarna worden de
leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 van de leerlingenraad vervangen.
*data: 5 oktober en 9 november

BSO
Op 30 juni heeft dhr. H. Eeuwhorst (vice-voorzitter Stichting Kinderopvang BOR) aan de ouders/verzorgers van de
kinderen van de sport-BSO Boris Blik in een brief aangegeven dat er geen reden meer is om de sport-BSO Boris Blik
nog voort te zetten. Dit omdat op dat moment met TIN TIN de afspraak gemaakt was dat zij m.i.v. het nieuwe
schooljaar een nieuwe BSO zouden gaan starten, met als voorbehoud dat de GGD hieraan goedkeuring zou
verlenen. Inmiddels is op 9 september deze goedkeuring door de GGD verleend aan TIN TIN en zijn zij vanaf deze

datum met veel enthousiame aan de slag gegaan.

TIN TIN
(TIN TIN TEAM)

Beste ouders, verzorgers,

Peuterspeelzaal & BSO TinTin gaat van start!
Vanaf 9 september 2015 zijn wij door de gemeente Maassluis goedgekeurd en hebben wij het officiële LRKPnummer gekregen. We kunnen nu echt van start met de BSO en binnenkort ook met de peuterspeelzaal.
Zoals u kunt zien op de foto is de BSO-ruimte al klaar
voor gebruik en hebben wij geprobeerd er een
huiselijke sfeer aan te geven. Om het geheel extra
feestelijk te maken hebben wij een openingsactie*
deze maand (*Zie voorwaarden contract) .
Wanneer u uw kind(eren) vóór 01-10-2015
aanmeldt is de opvang van uw kind(eren) de gehele
maand oktober gratis. U kunt het
aanmeldingsformulier in de nieuwe BSO-ruimte in
de Dijck ophalen.
Let op: deze actie is alleen van toepassing als u uw
kind(eren) deze maand opgeeft, zorg dat u er op tijd
bij bent!!
Wij hebben er zin in en kijken uit naar de komst van
uw kind(eren).
TinTin Team
Jolanda van Ast, Eveline Grootveld en Majet Hoogeveen

MAANDTAAK
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de groepen 5 tot en met 8 gestart met Maandtaak.
Maandtaak is een moderne digitale totaalmethode voor wereldoriëntatie en biedt de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur gescheiden aan. Hierbij is ervoor gekozen om maandcyclussen te hanteren; vandaar de
naam 'Maand-taak'. Ieder blok in Maandtaak bestaat uit vier weken. De vierde week is een afrondings-,
presentatie- en toetsweek. De opdrachten uit de overige weken worden volgens de registratiekaarten afgewerkt.

OVERBLIJVEN
Veel ouders hebben de bijdrage voor het overblijven al overgemaakt op rekeningnummer NL30 INGB 0004 6105
69 t.n.v. overblijf De Dijck. Bedankt hiervoor!
De bijdrage van € 35,00 per kind wordt ook dit schooljaar gebruikt voor:
 Aanschaf buitenspeelmateriaal
 Vergoeding overblijfkrachten*
 Bij- en nascholing overblijfkrachten

*Overblijfkrachten krijgen een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

SCHOOLREIS
 Groep 2 (leerlingen die op de dag van de schoolreis 5 jaar oud zijn) gaat op 10 juni naar De Kievit in Berkel
Rodenrijs.
 De groepen 3, 4 én 5 brengen op 3 juni een bezoek aan Blijdorp in Rotterdam.
 De groepen 6 en 7 vertrekken op 20 mei naar Amsterdam en bezoeken daar het Rijksmuseum en Artis.
De bijdrage voor de schoolreis is vastgesteld op € 25,00 per kind. Deze bijdrage kan vanaf heden overgemaakt
worden op rekeningnummer NL41 INGB 0005 3955 86 t.n.v. leerlingenrekening De Dijck o.v.v. de naam van het
kind en de groep.

INLOOPAVOND/KOM IN DE KLAS
Dinsdag 13 oktober bent u van harte welkom met uw kind(eren) tijdens de inloopavond om het werk van uw
kind(eren) in te zien. Een dag later, woensdag 14 oktober, kunt uw kind(eren) aan het werk zien tussen 10.30 uur
en 12.00 uur.

RENOVATIE SCHOOLGEBOUW
In de zomervakantie zijn leidingen en radiatoren van de verwarmingsinstallatie vervangen, krijtborden verwijderd,
plafonds gesausd en toiletblokken voorzien van zeepdispensers en vouwhanddoekenautomaten. Daarnaast
hebben het computerlokaal en de teamkamer een andere bestemming gekregen.
In de komende zomervakantie worden de kozijnen vervangen en zal het gebouw aan de binnen- en buitenzijde
geschilderd worden.

SCHOONMAAK
Met ingang van het nieuwe schooljaar verricht schoonmaakbedrijf Schoon Westland na schooltijd de
schoonmaakwerkzaamheden.

SPORTTENUES
Wij missen nog steeds enkele setjes broekjes/shirtjes. Heeft u thuis nog een een sporttenue van De Dijck lever dit
dan a.u.b. zo spoedig mogelijk in bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

SCHOOLHANDBAL
Woensdag 7 oktober a.s. vindt het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi plaats bij Unitas '63 in het Wipperspark te
Maassluis. Als (gezonde) school willen wij natuuurlijk goed vertegenwoordigd zijn.
Als je je nog niet hebt opgegeven hiervoor, kun je dit alsnog doen door een mailtje te sturen
naar: sportcommissie@dedijck.nl. Dit kan tot en met woensdag 30 september a.s.
Wij hopen met veel teams mee te kunnen doen!
Namens de sportcommissie van de OR, Mirjam, Chantal, Erik en Hans

vrijdag 9 oktober
dinsdag 13 oktober (18.30 uur/19.30 uur)
woensdag 14 oktober (10.30 uur/12.00 uur)

schoolfotograaf
inloopavond
“Kom in de klas”

