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Vorige week woensdag hebben de leerlingen en
leerkrachten mij een fantastisch afscheidsfeest
aangeboden. Samen met mijn vrouw en dochters heb ik
genoten van de dansjes, liedjes en gedichtjes. Het was
allemaal zo oprecht, eerlijk, puur en welgemeend!
Tot 1 augustus ben ik nog enkele dagen aanwezig op
school om de verbouwing te begeleiden. Daarna is het
echt over en rest de herinnering aan een periode van
drie jaar als directeur van De Dijck. Een periode waarin ik
samen met het team, de leerlingen en ouders een
verandering in gang gezet heb, waarvan ik hoop dat deze wordt voortgezet.
Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen drie jaar en wens Margot,
het team, de leerlingen en de ouders veel succes toe bij de voortgang van het veranderingsproces.
Met vriendelijke groeten,
Jan Timmers

EEN GEZONDE SNACK OP DE DIJCK
Vanaf dinsdag 18 mei hebben wij op De Dijck op dinsdag, woensdag en
donderdag groente en fruit als tussendoortje gegeten. Dit werd tot aan de
zomervakantie mogelijk gemaakt door groente- en fruithandel De Zuidvliet
en de ouderraad. Op deze manier heeft iedereen kunnen wennen aan drie
dagen per week groente en fruit op school. Wij willen groente- en
fruithandel De Zuidvliet en de ouderraad dan ook hartelijk bedanken voor
dit geweldige initiatief.
Na de zomervakantie blijven de dinsdag, woensdag en donderdag “gruitdagen”. Wij vragen u om uw
kind zelf groente of fruit mee te geven als tussendoortje. Op maandag en vrijdag mag dit natuurlijk ook,
maar verplichten wij het niet.

KIVA
Een gezonde school is natuurlijk meer dan alleen gezond eten. Een gezonde
school is ook een school waar kinderen zich fijn en veilig voelen.
Naast het initiatief om drie dagen groente en fruit te eten op De Dijck, gaan
wij in het nieuwe schooljaar ook starten met KiVa.
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en
het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden

groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel
en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’.
Het team zal op 12 september en 24 oktober tijdens de studiedagen worden geschoold en u als ouders
wordt op dinsdag 25 oktober uitgenodigd voor een ouderavond over KiVa.

OPENING NIEUWE SCHOOLJAAR
Op vrijdagmiddag 26 augustus stellen alle groepen en leerkrachten zich voor aan de ouders. Komt u
ook? Nadere info volgt in de eerste schoolweek.

SCORES IEP EINDTOETS (GROEP 8)/UITSTROOMGEGEVENS
Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets te laten maken.
De totaalscore ligt net onder het landelijk gemiddelde.
Zo’n score is een samenvattend cijfer en zegt niets over de verschillen tussen de leerlingen en de
kwaliteit van het onderwijs.
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BAG2SCHOOL
Op De Dijck zamelen wij een keer per jaar kleding in. Dit gebeurt in samenwerking met de ouderraad en
Bag2 School. De verkoop leverde dit schooljaar € 138,00 op. Dit bedrag is gebruikt voor de aanschaf van
twee strandvlaggen en niet zoals in NIEUWSBRIEF 7 werd vermeld om de muziekinstallatie te verbeteren
t.b.v. de aulamiddagen.

OUDERBEDANKMIDDAG
Ook dit schooljaar hebben niet alleen veel ouders maar ook grootouders ons geholpen op school met
allerlei activiteiten. Op vrijdagmiddag 24 juni hebben we 55 (groot)ouders even in het zonnetje gezet.
Met dank aan de leerlingenraad. Zij deelde de cadeautjes uit, inspecteerde de erehaag en zorgde dat de
(groot)ouders voorzien werden van een “natje en een droogje”.
Hieronder enkele reacties na afloop:
“Het was echt geweldig”
“Jullie bedankt en dan vooral de kinderen van de leerlingenraad. Wat een schatjes en wat deden
ze het allemaal goed! Superleuk om zo na 11 jaar afscheid te nemen van de school.”
“Wat een geweldige middag was het…Dank aan alle kinderen, de leerlingenraad en natuurlijk alle
leerkrachten en de directeur. Een schot in de roos vond ik de erehaag….kippenvel kreeg ik er van!”
“Oh, het was zo leuk!!!! Bedankt!”
“Het was weer superleuk. Leerkrachten en kinderen bedankt”!
“Was zeker superleuk. Vooral de erehaag vond ik geweldig.”
“Het was een superleuke middag. Een mooie afsluiting van 14 jaar basisschool De Dijck…Had het
niet willen missen, iedereen bedankt!”

NIEUWE IB-ER
Hierbij wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Andrea van der Ent. Met mijn man en onze twee
kinderen van 9 en 5 jaar woon ik in Maassluis.
Vanaf 1 augustus 2016 ben ik de nieuwe intern begeleider van De Dijck in Maassluis.
Mijn ervaring in het onderwijs ligt voornamelijk in het basisonderwijs, zowel regulier- als speciaal
onderwijs. Sinds een aantal jaar ben ik als intern begeleider werkzaam binnen het speciaal
basisonderwijs.
Als intern begeleider van De Dijck zou ik me graag inzetten om De Dijck voor nu en in de toekomst een
school van betekenis te laten zijn voor leerlingen, ouders en het team.
Ik kijk er naar uit om de leerlingen, ouders en teamleden van De Dijck beter te leren kennen en u te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Andrea van der Ent

VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID
De afgelopen weken heeft bijna 50 % van alle ouders de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Dank
hiervoor! Over resultaten van deze lijst en de resultaten van de vragenlijst sociale veiligheid 2016
leerlingen wordt u na de zomervakantie geïnfomeerd.

ONDERSTEUNING KEES VAN OVERVELD
Kees van Overveld is een specialist in gedrag en sociaal-emotioneel leren en de auteur van “Groepsplan
Gedrag”. Ter ondersteuning van het groepsproces in groep 7b heeft hij in de periode maart tot en met
juni deze groep geobserveerd, gesprekken gevoerd met de leerkrachten en twee ouderavonden

begeleid. Dit heeft er tot op heden toe geleid, dat de groepssfeer is verbeterd, kinderen zich veiliger
voelen en geleerd hebben om elkaar op een prettige manier aan te spreken.
Om deze positieve lijn voort te kunnen zetten in groep 8, zal Kees van Overveld betrokken blijven bij de
start van de groep in het nieuwe schooljaar. Kort voor de herfstvakantie zal hij tijdens een ouderavond
zijn bevindingen ook weer delen met de ouders van deze groep 8.
Naast de begeleiding van groep 7b is Kees van Overveld ook tijdens de laatste studiedag op 20 juni aan
de slag gegaan met het gehele team. De leerkrachten hebben van hem op deze dag handvatten gekregen
om direct na de zomervakantie beter in te kunnen spelen op het proces van groepsvorming in hun eigen
groep.

VERSLAG VERGADERING LEERLINGENRAAD (13 JUNI 2016)
Een week voor iedere leerlingenraad komen Sam
(voorzitter/4a), Nina (vice-voorzitter/3b), Esmee (8b)
en Patrick (8a) bij elkaar en stellen zij gezamenlijk de
agenda op de voor de volgende vergadering van de
leerlingenraad. Dat is de laatste keer niet gelukt i.v.m.
toetsen en de drukke weken voor groep 8. Om toch
een goede agenda te kunnen maken hebben Sam,
Nina, Patrick en Esmee voorafgaande aan deze
vergadering ’s ochtends samen alle groepen bezocht.
Tijdens hun bezoek stelden zij in alle groepen de
vraag of de kinderen nog punten hadden voor de
vergadering van de leerlingenraad. Vervolgens
hebben zij samen de agenda gemaakt.
De vergadering leverde de volgende actiepunten/verbeterpunten/aandachtspunten/afspraken op:
 schoolregels/-afspraken weer benadrukken: niet door voetbalveld lopen maar eromheen, geen
pak-/schop/-slaan spelletjes!
 alle leerlingen mee op schoolreis, ook bij kleuters.
 leukere AVI-boeken voor groep 8 aanschaffen.
 bankje op schoolplein/in leeshoek.
 meer technieklessen, naast Lely. Groep 7 vond de lessen van de universiteit erg leuk (dna,
sporen).
 basketbalpaal/-basket op het schoolplein.
 schoolreis groep 7: 1 activiteit i.p.v. 2, wel leuk maar de tijd is te kort voor allebei.
 een voorleeswedstrijd in de Kinderboekenweek houden (wanneer je wint, mag je volgende keer
in de jury).
Afspraken:
 Esmee en Patrick wonen voor de laatste keer de vergadering van de leerlingenraad bij, zij
verlaten De Dijck om naar de middelbare school te gaan.
 Nina en Sam bereiden de volgende vergadering in het nieuwe schooljaar voor samen met 2
nieuwe raadsleden uit groep 8.
 Een datum voor de volgende vergadering wordt z.s.m. ingepland.



Alle leden blijven tot kerst in de leerlingenraad. Daarna volgen er verkiezingen in de groepen 1
tot en met 7. Robine en Jarno, dan achtstegroepers, blijven wel het hele jaar.

Bij de vergadering waren namens het team juufrouw Thu en meester Jan aanwezig,

RENOVATIE SCHOOLGEBOUW
Volgende week wordt er een begin gemaakt met het vervangen van de kozijnen, het schilderwerk aan de
buitenzijde van het gebouw en het herstel van het metselwerk.

OVERZICHT SPORTACTIVITEITEN 2016-2017

Datum:

Evenement:

September/ Oktober 2016:
5 oktober
Schoolhandbaltoernooi
12 oktober
Reservedag schoolhandbaltoernooi

Locatie:
Unitas’63
Unitas’63

25 september

Dag van Sport en Bewegen  Havenloop

Binnenstad Maassluis

14 september
21 september
28 september

Cruyff Court toernooi Meisjes
Cruyff Court toernooi Jongens
Reserve dag Cruyff Court toernooi

Cruyff Court veld Maassluis
Cruyff Court veld Maassluis
Cruyff Court veld Maassluis

17 oktober

Herfstvakantie activiteit:
* BSO- sportinstuif
November/December 2016:
28 december
Kerstvakantie activiteit:
* Sportexperience
Januari/Februari 2017:
27 februari
? (Optioneel)
Maart/April 2017:
8 maart
Schoolvoetbaltoernooi groep 5
15 maart
Schoolvoetbaltoernooi groep 6
22 maart
Schoolvoetbaltoernooi groep 7
29 maart
Schoolvoetbaltoernooi groep 8
5 april
Schoolvoetbaltoernooi groep 3
12 april
Schoolvoetbaltoernooi groep 4
19 april
Reservedag Schoolvoetbaltoernooi groep

Olympiahal

25 april

Meivakantie activiteit
*Gezondheidsdag

InBlik

Mei/ Juni 2017
10 mei
17 mei
24 mei
7 juni (!)

Schoolhockeytoernooi groep 3/4
Schoolhockeytoernooi groep 5/6
Schoolhockeytoernooi groep 7/8
Reservedag Schoolhockeytoernooi

Evergreen
Evergreen
Evergreen
Evergreen

30 mei t/m 2 juni

Avondvierdaagse

Maassluis

13 juni
14 juni
21 juni

Schoolkorfbalttoernooi groep 7/8
Schoolkorfbalttoernooi groep 3/4 & 5/6
Optioneel

CKC Maassluis
CKC Maassluis
CKC Maassluis

Olympiahal/ Wethouder Smithal

Nader te bepalen
Excelsior Maassluis
Excelsior Maassluis
VDL
VDL
MSV’71
MSV’71
?

AGENDA

vrijdag 8 juli
maandag 11 juli- 19 augustus
vrijdag 26 augustus

extra vrije dag
zomervakantie
voorstellen groepen en leerkrachten aan ouders

