Schooljaar 2016/2017

Nieuwsbrief

De lente is begonnen! Buiten wordt het langzaam steeds lekkerder weer, de bloesem
zit aan de bomen en ook in school, is het goed te zien, dat het Lente is. Twee heel
enthousiaste ouders zorgen er elke keer weer voor, dat de etalages in de
trappenhuizen gezellig worden ingericht in een passend Thema. Ook deze keer
worden we er weer helemaal vrolijk van! Bedankt daarvoor!
Margot Mittertreiner

Gevonden voorwerpen
Na de winter, houden wij altijd wat kledingstukken over, die in de loop der tijd zijn
blijven liggen. Mist u iets, dan staat het misschien op een van onderstaande foto's.
We laten het tot aanstaande vrijdag 7 april in de aula op het podium liggen. Daarna
gaat het naar de kledingcontainer.

De Dijck trekt aan de bel
Op woensdag 22 maart heeft wethouder Arnold Keijzer (onderwijs) met alle
kinderen van De Dijck het startsein gegeven voor de actie: "Wij trekken aan de bel".
Menno en Thijs van groep 7, hebben kort verteld, waar de actie voor was.
Met behulp van toeters, bellen, trommels en fluitjes hebben de kinderen herrie
gemaakt om aandacht te vragen voor gehandicapte kinderen, die in tal van landen in
de wereld uitgesloten zijn van (basis)onderwijs.
Veel kinderen waren die ochtend in het oranje gekleed, de kleur van het
Lilianefonds, de stichting, die de actie in het leven geroepen heeft. Na 1 minuut
herrie hebben we samen gedanst op het nummer "Herrie op het plein". De
fotograaf van de Schakel heeft een mooie foto gemaakt en donderdag 23 maart
stond het al ik de krant!

Nieuw meubilair

Vanaf maandag 6 maart hebben we in groep 3 tot en met 8 nieuw meubilair. Het ziet
er niet allen mooi en fris uit. De kinderen geven aan, dat ze er ook beter en lekkerder
op zitten. Alle tafels zijn even hoog. De zitting van de stoel verschilt wel van hoogte
en afhankelijk van de lengte van het kind, heeft de stoel een voetenplankje. De tafels

hebben twee lades, waar we voorheen een groot vak hadden, waar nog weleens wat
kwijt raakte. Wij zijn er blij mee.

Gezonde school
Aan het begin van dit schooljaar hebben wij als school ingesteld, dat de eventuele
traktatie voor leerkrachten met de verjaardag van de kinderen, gezond moest zijn.
Veel ouders geven hier gehoor en regelmatig komen er de leukste creaties voorbij,
zoals bijvoorbeeld bloemetjes van fruit. Bent u minder creatief of heeft u minder tijd,
dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Een theezakje of mandarijntje is ook
prima. Het gaat erom, dat het kind de klassen rond mag met een kaart en een
traktatie is daarbij sowieso niet verplicht, maar geeft u een traktatie mee voor
leerkrachten, dan dus graag een gezonde traktatie.
Voor de kinderen geldt, dat er op dinsdag, woensdag en donderdag echt alleen
groente of fruit meegenomen en gegeten mag worden als tussendoortje. Wij zouden
het daarnaast fijn vinden, als er nog meer kinderen water zouden drinken, maar
verplichten dit niet.
Voor de verjaardagstraktatie voor de kinderen maakt u zelf de keuze voor een
gezonde of iets minder gezonde traktatie.

Bag2school
Afgelopen vrijdag lag het podium in de aula helemaal vol met zakken voor
Bag2school. Bij het ophalen is alles gewogen en kwam het totaal op 680kg.

Dit betekent, dat er een bedrag van €204,- euro wordt overgemaakt waar de school
iets leuks mee gaat doen voor de kinderen. Wat dit precies gaat worden, wordt nog

overlegd. Iedereen ontzettend bedankt voor het inleveren van alle kleding, schoenen
enz. We hopen, dat dit thuis ook voor een opgeruimde kast heeft gezorgd ;)

Doppen inzamelactie
Wij zijn Mijke en Lot van Basisschool De Dijck en zitten in groep 8b, wij sparen doppen voor
de hulphond. Van deze doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het
plastic recyclen is dus milieubewust. Het spaart ook de bomen die anders voor
de pallets waren gebruikt. Wij hopen dat jullie met ons meedoen!

Waarom is dit belangrijk? Wij vinden het belangrijk dat het KNGF geleide
honden kan opleiden. Een basisopleiding van deze honden kost 5.000
euro. Om één hond op te leiden hebben we dus ongeveer 11 miljoen
doppen nodig.
Spaar met ons mee! De doppen die je kunt sparen zijn, bijvoorbeeld de doppen en
deksels van deze producten:
- Mineraal- of spuitwater
– Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Zepen en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje.)
In onze groep hebben we een speciale verzamelbox waar alle kinderen
van de Dijck hun doppen kunnen inleveren. Wij hopen dat we samen
zoveel mogelijk doppen kunnen sparen en dit goede doel kunnen steunen!
Lot en Mijke

Jeugdambassadeur
Ik ben Joey Nederveen, 12 jaar en zit in groep 8b. Sinds vorig jaar ben ik
jeugdambassadeur geworden.
Eerst moesten we met 40 kinderen, die ook graag ambassadeur wilden worden,
speeddaten met de toenmalige jeugdambassadeurs. Van iedere school werden 1 of
2 ambassadeurs gekozen en op 9 februari 2016 werden we beëdigd door de
burgemeester in het stadhuis.
Om de 3/4 weken komen we bij elkaar om te vergaderen. Onderwerpen zoals
milieu, pesten en alles wat met de toekomst van Maassluis heeft te maken
bespreken we dan met elkaar.
Ook hebben we meegedaan aan de kinderconferentie in het Humanity House Den
Haag en hebben op 21 maart het watertappunt in Maassluis mogen openen.
Het was een hele leuke ervaring en ik wens de nieuwe jeugdambassadeurs alvast
veel succes en plezier!
Toneelstuk groep 3b

Met onze klas en 3b gingen wij op 21 februari naar een toneelstuk in de Koningshof. Het
toneelstuk ging over weggaan en nergens aan zitten. Ook ging het over vragen en over de
papa en postbode en de kast. Wij vonden het heel leuk, echt waar!
Groetjes, fenne tifi syenna sanne loïs nora uit 3a

Doen jullie mee?
Zaterdag 8 april kunnen alle kinderen die dat willen, samen met een ouder, een
Palmpaasstok komen versieren in de nartex van de kerk tussen 13:00 en 15:00. (NB.
andere tijd dan in Kerk aan de Waterweg vermeld staat)
Kun je dan niet komen, dan mag je ook thuis een
Palmpaasstok maken en neem je die zondag, 9 april, mee
naar de kerk!
Tijdens de Palmpasenviering, zondag 9 april, aanvang
9.30 uur, maar graag om 9.10 uur aanwezig, draag je de
stok de kerk in en worden alle stokken gezegend.
In deze viering staat het verhaal van Palmpasen centraal
en zullen de kinderen en de Palmpaasstok een grote rol
spelen. Na de viering ga je jouw Palmpaasstok, samen
met je vader of moeder, bij iemand van de parochie
brengen, die wel wat extra blijdschap kan gebruiken, b.v.
omdat hij of zij ziek is, al oud is of een operatie heeft
gehad. De naam en het adres geven we dan aan jou mee.
Wij zorgen zaterdag voor:
kale stokken, plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes, iets te drinken
voor de kinderen, etc.
Zelf neem je mee:
mandarijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, etc.
NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.
En als je zelf knutselmateriaal hebt mag je dat ook meenemen.
We willen natuurlijk wel weten op hoeveel kinderen en ouders we dit jaar mogen
rekenen; hoe meer zich opgeven, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Maar
doe het a.u.b. uiterlijk 31 maart a.s., zodat wij de juiste hoeveelheid stokken en
andere materialen kunnen bestellen.
Geef je op via een mail of whatsapp of telefoontje naar: Karin TaneshaPost tanesha@caiway.nl 06-20370388
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!

Agenda
Woensdag 5 april Schoolvoetbal groepen 3
Woensdag 12 april Schoolvoetbal groep 4
Vrijdag 14 april Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Maandag 17 april Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 18 april t/m 20 april Eindtoets groep 8
Vrijdag 21 april Koningsspelen
Maandag 24 mei t/m zondag 7 mei Vakantie

