Schooljaar 2016/2017 Nieuwsbrief 1
Start schooljaar
Op maandag 22 augustus zijn we met 301 leerlingen gestart aan een nieuw
schooljaar. Vrijdag 26 augustus hebben we het jaar met elkaar feestelijk geopend.
De 15 groepen van De Dijck hebben zich aan elkaar en aan de ouders van De Dijck
voorgesteld en we hebben met z’n allen gedanst.
De verwachtingsgesprekken en informatieavond hebben er hopelijk voor gezorgd,
dat kinderen, ouders en leerkrachten kennis hebben kunnen maken en informatie
hebben kunnen uitwisselen.
Na enkele weken van warm weer met twee waterfeesten, lijkt nu de herfst toch wel
begonnen te zijn. Nog 1 week school en dan begint de herfstvakantie alweer. Even
lekker vrije tijd om op 25 september weer met veel plezier naar school te komen.
In deze nieuwsbrief kunt u stukjes lezen vanuit de groepen. Daarnaast is er aandacht
voor o.a.: KiVa, Kom in de Klas en de Kinderboekenweek.
Mede namens het team wens ik iedereen alvast een fijne herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Margot Mittertreiner

Kom in de klas/ inloopavond
Op woensdagochtend 12 oktober bent u van harte welkom tijdens “Kom in de klas”.
U kunt van 11.00 uur tot 12.00 uur uw kind(eren) aan het werk zien in de klas.
Wij willen u vragen om het strookje onderaan de brief in te leveren bij de leerkracht, zodat
wij weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen.
Dinsdag 10 januari bent u van harte welkom met uw kind(eren) tijdens de inloopavond om
het werk van uw kind(eren) in te zien. Dit schooljaar zullen wij dat voor het eerst
combineren met een nieuwjaars”borrel”

KiVa
Zoals u weet zijn wij op 12
september gestart met KiVa.
( 24 oktober 2e studiedag,
leerlingen zijn vrij) Op 19
september hebben wij met alle
kinderen het startsein
gegeven. Dit hebben wij
gedaan door samen een groot
schilderij te maken met daarop de handen van alle leerlingen en leerkrachten.
Hiermee zeggen wij, dat we er samen voor willen zorgen, dat we een Fijne school
zijn en samen ons best blijven doen om pesten tegen te gaan.
Iedere groep is gestart met het programma, waarbij wekelijks themalessen worden
aangeboden. Elk thema duurt 3 tot 4 weken. In elk thema staat een afspraak
centraal. Thema1:
Onderbouw: Wie zijn wij?
Afspraak: Wij willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
Bovenbouw: Iedereen verdient respect.
Afspraak: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
Als ouders weten, wat KiVa precies is en waar er aandacht voor is binnen de school,
zal dit de betrokkenheid en resultaten positief beïnvloeden.
Komende week ontvangt u daarom een brief met de uitnodiging voor de
ouderavond over KiVa op dinsdag 25 oktober. Het zou fantastisch zijn als deze avond
aanwezig kunt zijn!

Schoolafspraken
Misschien heeft uw zoon of dochter er thuis al iets over verteld.
Afgelopen week zijn wij gestart met het opnieuw onder de
aandacht brengen van de afspraken binnen de school. Het gaat
hierbij om de regels van RAN, maar vooral ook de afspraken, die
zorgen voor basisrust in de school.
De groep of een leerling kan een Smile verdienen, wanneer een teamlid ziet, dat de
gemaakte afspraken, die zichtbaar in de gangen opgehangen zijn, goed worden

Met opmerkingen [MM1]:

nageleefd. Bij het verdienen van 10 (later 20) smile’s verdient de groep een
groepsbeloning. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een half uur spelletjes doen,
stoepkrijten of disco.

Tintin
Tijdens de herfstvakantie hebben wij nog plaats op de woensdag en vrijdag van 8.30
tot 13.30 uur. Woensdag 19 oktober gaan we gezellig knutselen met allerhand
herfstmateriaal en vrijdag 21 oktober zijn wij voornemens om richting het strand op
expeditie te gaan. Wacht niet te lang en geef je nu op in ons bso-lokaal of via
info@tintin-psz.nl.
Wij zijn blij met ons nieuwe lokaal waarin wij ’s morgens de peuters ontvangen die
gezellig gedurende de ochtend van 08.35u tot 11.45u bij ons komen spelen.
Is uw kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar dan bent u van harte welkom om samen een
keer te komen kijken!
Heeft u familie, vrienden of kennissen met peuters dan zijn deze uiteraard iedere
ochtend ( behalve op woensdag) ook van harte welkom bij ons.
Binnenkort hebben wij belangrijk nieuws te melden en zullen dit in de eerst
volgende nieuwsbrief kenbaar maken.
Met vriendelijke groet,
Het TinTin Team
Eveline, Jolanda, Maurice en Majet

Gezonde school
Afgelopen weken heeft het team kunnen genieten van
heerlijke gezonde traktaties.
Dit liep uiteen van een theezakje, tot een fruitbloemetje
en van een stempeltje tot een zakje soep.
Graag wil ik nogmaals benadrukken, dat een traktatie
voor juffen en meesters niet verplicht is. Het kind mag
de klassen rond met een kaart of kalenderblad, waar dan een felicitatie op
geschreven wordt.

Kinderboekenweek
Van 5 tot en met 16 oktober is het de 62e editie van de Kinderboekenweek. Het
thema voor dit jaar is: Voor altijd jong. Opa’s en oma’s staan in dit thema centraal.

In de aula is hiervoor een boekenhoek ingericht met allerlei boeken dit thema en
boeken, die bekroond zijn. Leerkrachten kunnen met de kinderen deze boeken
bekijken en lezen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten gedaan.
De middenbouwleerkrachten hebben toneel gespeeld, groep 3b is bij de peuters
gaan voorlezen en de onderbouw heeft opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen
voorlezen. De middenbouw gaat ook “fluitje lezen”. Elke keer als er in de bouw een
fluitje klinkt, gaat iedereen even lezen, waar ze ook zijn.
De kinderboekenweek wordt afgesloten met een aulamiddag van groep A. Hierbij
zijn opa’s en oma’s natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

Informatie vanuit de groepen
Gastles in 1/2 blauw
Er kwam een vrouw (van het kunstgebouw) met een
lange riem, aan de riem zaten zakjes met stenen.
Het waren geen gewone stenen,
maar VERTELSTENEN
Op elke steen stond een plaatje en
wij gingen met
haar een verhaal verzinnen.
We mochten de stenen ook
vasthouden.
Het was heel erg leuk.
De kinderen van 1/2 blauw

Groep 1/2rood

Smileys
Onze school De Dijck deelt smileys uit door de hele school. Als
je er twintig hebt dan ga je iets leuks met je klas doen.
Je kan van alle juffen en meesters een smiley krijgen: als je stil
bent in de gang, goed in de rij staat, lief buiten speelt, goed
luistert enz.
Wij hebben er nu al 4, dus nog 16 te gaan. We gaan ons best doen!
Groetjes van Leshaen en Rojin uit groep 5b

De bijenles
Groep 6A ging naar de bijenles
op 19/9/2016. We kregen les
van juf Carla. Toen ze het
uitlegde, speelde we het leven
van de bijen na. Toen ze klaar
was met uitleggen, kregen we
een kaartje met opdrachten
erop die we moesten doen.
Er waren 13 opdrachten, 1
daarvan was buiten. Bij de 12e opdracht kon je de bijenkast van binnen zien. Er
waren werksters en een koningin.
De koningin kon je herkennen door
de 17 op haar rug. Er waren geen
darren. We moesten ook 3 soorten
honing proeven, de meeste van de
groep vonden het niet lekker. Je
mocht ook zelf 1 kaarsje maken,
met een zelf getekend/
gestempeld hoesje.
Iedereen vond het leuk!!!
Groetjes van Tessa, Nora en Nikki

