WEEKBRIEF 26 JANUARI 2018
Geachte ouders.
De eerste weekbrief is goed ontvangen. Een aantal ouders liet weten dat zij blij zijn
met deze wijze van informatievoorziening. We gaan er dus mee door. Tijdens de
ouderavond van groep 4/5 werd opgemerkt dat 10 pagina's wel veel is. Dat klopt, maar
er valt dan ook veel te vertellen over onze schoolgemeenschap De Dijck. 😉 We hebben
deze keer een kleiner lettertype gekozen. Daardoor wordt de weekbrief wat
compacter.
Laatst vroeg een van de ouders op welke dagen ik aanwezig ben. Dat is in de regel op
maandag, woensdag en vrijdag vanaf een uur of tien. Daarnaast ben ik ook op school op
andere dagen en andere tijden wanneer dat nodig is voor gesprekken of vergaderingen.
Contact is altijd mogelijk via tonvanderstoep@dedijck.nl of telefoonnummer
0612514491 (ook sms en WhatsApp)
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, (interim) directeur De Dijck

Koffie-uurtje
Aanstaande woensdagmorgen 31 januari bent u van harte welkom voor het eerste
koffie-uurtje van dit jaar. Wanneer u uw kind naar school hebt gebracht bent u welkom
in de aula voor een kopje koffie of thee. Deze keer kunt u kennis maken met de
directeur Ton van der Stoep. Hij zal ook iets vertellen over de plannen voor het
komende half jaar en natuurlijk kunt u vragen stellen en suggesties doen.
Van harte welkom!

Geen pindakaas en noten.
Op onze school zijn er twee kinderen met een allergie voor noten. Dat zijn Fleur van
groep 8b en Bradley van groep 3b. Bradley is tijdelijk in groep 3a geplaatst.
Aangezien het voor deze kinderen erg gevaarlijk is om in aanraking te komen met noten
is eerder de afspraak gemaakt dat kinderen van onze school geen brood met pindakaas
mee naar school brengen. Ook tractaties met noten of producten waar noten in zijn
verwerkt zijn erg gevaarlijk. Dat geldt vooral voor de groepen 8b en 3b en nu ook 3a,
maar ook voor andere geroepen.
Wij herinneren u via de weekbrief aan deze afspraken, omdat we er niet zeker van zijn
dat iedere ouder deze afspraken kent en zich bewust is van het gevaar dat deze twee
kinderen lopen. Vandaag bleek namelijk een van de kinderen van onze school brood met
pindakaas bij zich te hebben. Gelukkig heeft de juf dat op tijd gezien en maatregelen
genomen, maar voor ons was dit toch een reden om u nog een keer aan te herinneren aan
de afspraken over de noten-allergie.

Verjaardagen
We moeten eerst iets goed maken: In de lijst van jarigen in januari in de vorige
weekbrief hadden we per abuis de kinderen niet opgenomen, die in de eerste week van
2018 jarig waren. Dat was een vergissing en daarom geven we hun namen alsnog: Het
zijn Armanj, Lama, Calista, Elize, Nina, Kilian, Shivam, Shynodah, Elfat, Liloz, Storm en
Lucas. We hebben hen al eerder gefeliciteerd maar wensen hen nogmaals een goed jaar
toe!
Dat geldt ook voor juf Rianne, die op 4 januari jarig was! Van harte gefeliciteerd.
In de komende week zijn de jarigen:
Op zondag 28 januari: Rens de Groot uit groep 8A en Anthony Martinez Roig uit groep
4-5
Op maandag 29 januari: Diana Karim uit groep 5
Op dinsdag 30 januari: Lennox van Buren uit groep 1-2 rood
Alle vier vast van harte gefeliciteerd en vast een fijne verjaardag toegewenst!
Nieuwe leerlingen
Ook deze week wordt er weer een peuter vier jaar. En dan mag zij als kleuter voortaan
iedere schooldag naar de basisschool. Haar naam is Venna van Drost. Ze komt in groep
1-2 groen. We wensen Venna een fijne tijd toe op De Dijck!

Zieke leerkrachten en hun vervanging
Juf Thu werkt met allerlei oefeningen hard aan haar herstel. Het gaat al beter met
haar, maar zij kan nog niet op school zijn. Hoe graag zij en wij allemaal dat ook willen.
Ook voor volgende week zijn juf Christine (op maandag en dinsdag) en juf Joke (op
woensdag, donderdag en vrijdag) bereid om net als deze en vorige week voor groep 3b
te zorgen.
Juf Relinde gaat op doktersadvies voorlopig een dag per week minder werken. Deze
week heeft juf Brenda op vrijdag de zorg voor groep 6b op zich genomen. Zij zal dat
ook doen op de komende vrijdagen tot de voorjaarsvakantie.

Aula - Let's Party
Aanstaande vrijdag 2 februari is de tweede serie aan de beurt. Deze keer staan de
kinderen van de groepen 1-2 groen, 3a, 5 en 8a op het podium. We zijn erg
benieuwd wat we deze keer te zien krijgen.
U bent van harte welkom om de voorstelling mee te beleven vanaf 13:45 uur in de aula
van de school.
In het stukje van vorige week over de eerste Aula-middag van dit jaar heeft u de
vermelding van de bijdrage van groep 6b gemist. Daarom nu alsnog: Groep 6b heeft toen
opgetreden met het liedje 'Dans met tante Rita'. De kinderen hebben heel goed gedaan.
Veel kinderen die in de zaal zaten, hebben ook lekker mee gedanst.
Muziekles groepen 6
Sinds vorige week 12 januari krijgen beide groepen 6 muziekles. De ene week geeft juf
Cindy de les, de andere week geeft de groepsleerkracht, onder begeleiding van juf
Cindy, de les.De eerste keer heeft juf Cindy een muziekstuk gemaakt met de kinderen
en is er een liedje aangeleerd. De groepsleerkracht is daar vorige week vrijdag op
doorgegaan. Er is toen een muziekstuk gemaakt met verschillende spullen die de
kinderen in de klas hadden gevonden. De kinderen vinden de lessen erg leuk en doen
enthousiast mee. Vandaag was er weer een les van juf Cindy. De lessen worden tot de
zomervakantie gegeven.

Organisatie management
In een grote school zoals De Dijck werkt de directeur nauw samen met enkele andere
leden van het leidinggevend team. Dat zijn juf Andrea, de interne begeleider en juf
Paula, juf Winnie en meester Twan. Juf Paula en juf Winnie vertegenwoordigen de
groepen 1 t/m 4 (de onderbouw) en meester Twan groep 6 t/m 8. (de bovenbouw). Hun
functie heet bouwcoördinator.

Meester Twan
Dit voorjaar gaat meester Twan een speciale opleiding volgen voor
bovenbouwbouwcoördinatoren. Dat gebeurt op een aantal donderdagen verspreid over
de komende maanden. De eerste opleidingsdag is aanstaande donderdag 1 februari. Op
deze dag zullen juf Leonie en juf Brenda samen voor beide de groepen 7 zorgen. Juf
Leonie richt zich in eerste instantie op de grotere groep 7a en juf Brenda op groep 7b.

Terugblik ouderavond groep 4-5
Afgelopen dinsdag hebben juf Renée en meester Ton met een aantal ouders gesproken
over de ervaringen met de combinatieklas 4-5. De ouders hadden vooraf een aantal
vragen ingestuurd. Deze waren richtlijn voor het gesprek.
Uit de gedachtenwisseling bleek dat de ouders tevreden waren over de gang van zaken
in deze groep. Er waren veel complimenten voor juf Renée! Leuk.
Binnenkort beginnen we met de voorbereidingen van de groepsindeling voor het volgende
schooljaar. De ouders gaven aan dat zij hoopten dat dit tijdig afgerond zou worden en
dat de ouders bij de indelingen betrokken zullen worden. Men zei ook, dat het fijn zou
zijn als deze groep 4-5 als groep 5-6 bij elkaar zou blijven.

Muziek in groep 4
Op vrijdag heeft groep 4 muziekles van juf Caroline. We hebben tijdens deze lessen
het lied van 'De stoker en de machinist' geleerd. Een lied dat we met elkaar kunnen
zingen, maar ook kunnen ondersteunen met instrumenten. Bij instrumenten moet u
denken aan trommels, triangels en drumstokken. Vandaag zijn we gestart met het
tweede lied met als thema circus. De kinderen kregen muziekstukken te horen en
moesten daarbij bepalen of dit muziek was dat past bij een act van clowns of van
koorddansers. Wederom een leuke en interessante les.

Engels in groep 6
Afgelopen week zijn de groepen 6 gestart met een nieuw hoofdstuk van Engels. Het
nieuwe hoofdstuk heet Travelling around. De komende periode gaan we ons bezig
houden met het thema reizen en alles wat daarbij hoort. We gaan de verschillende
manieren van vervoer en de bijbehorende voertuigen in het Engels leren, maar ook hoe
we bijvoorbeeld een kaartje voor de bus of trein kunnen kopen.
De kinderen vinden het best nog wel spannend om zelf Engels te spreken, maar door te
doen hebben we wel gemerkt dat we ongemerkt meer Engelse woorden kennen en het
spreken daardoor makkelijk wordt.

