WEEKBRIEF 16 FEBRUARI 2018

Geachte ouders.
De vorige week hebben we afgesloten met een goed bezochte afscheidsreceptie van
Margot Mittertreiner als directeur van De Dijck. Fijn om te merken, dat er veel
waardering werd getoond voor haar inzet voor de school in de afgelopen jaren. We
wensen haar ook op deze plaats een goede toekomst toe.
Deze week sluiten we af met een inloop van het project over de Olympische
Winterspelen. Na een spetterende opening aan het begin van de week werd er iedere
dag op creatieve wijze aandacht besteed aan dit onderwerp. Vandaag hebt u de
resultaten kunnen bewonderen. Het was een leuke, leerzame week.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur tonvanderstoep@dedijck.nl; 0612514491
Agenda volgende week
Datum
Dinsdag 20 februari

Dinsdag 20 februari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 23 februari
Zaterdag 24 februari t/m
Zondag 4 maart

Naam

Opmerkingen

Aulamiddag
groepen 3b, 4-5, 6a, 7a,
8b
Zwemmen groep 5 en 6
Studiedag schoolteam
Nieuwe weekbrief
Voorjaarsvakantie

13:45 – 14:45 uur

Kinderen zijn vrij
Per email

Juf Andrea bedankt!
Deze week is juf Andrea voor het laatst werkzaam op De Dijck als intern begeleider. In
de afgelopen anderhalf jaar is zij van grote betekenis geweest voor onze school. Haar
grote kennis van zaken, haar warme betrokkenheid, haar heldere visie en geweldige
inzet hebben grote indruk gemaakt. Natuurlijk zullen we haar missen. Maar op dit
moment past het om haar ook op deze plaats nadrukkelijk te bedanken voor wat zij voor
de school in het algemeen, maar vooral voor de meest kwetsbare groep van onze
leerlingen heeft gedaan. Heel hartelijk dank! Daarnaast wensen we haar en haar gezin
het allerbeste toe voor de toekomst.

Persoonlijk woord van juf Andrea
“Met ambitie en volledige inzet heb ik de afgelopen 18 maanden mijn functie als intern
begeleider op basisschool De Dijck vervuld. Terugblikkend op die tijd heb ik me vooral
ingezet om samen met u als ouders voor de juiste begeleiding en ondersteuning van uw
kind te zorgen.
Ik wil u als ouders bedanken voor het vertrouwen in mij en voor de fijne samenwerking
in de afgelopen maanden. Zowel uw kind als u wens ik alle goeds toe.”
Overbrugging
U weet dat juf Karin is benoemd tot opvolger van juf Andrea. In de afgelopen week is
zij al een keer op school geweest en volgende week zal juf Andrea haar taak aan Karin
overdragen. Officieel kan juf Karin pas per 1 mei beginnen, maar zij begint al in de
komende week aan haar inwerkperiode door deel te nemen aan de studiedag van
aanstaande vrijdag, waarin de resultaten van de toetsen worden besproken en de
plannen voor de komende maanden worden opgesteld. Ook zal zij tijdens de
overbruggingsperiode al regelmatig op school zijn. Tijdens deze periode is ook juf
Andrea nog beperkt beschikbaar voor advies. We denken dat we met deze afspraken de
voortgang van de zorg kunnen waarborgen. Wanneer u als ouders tot nu toe met uw
vragen een beroep deed op juf Andrea kunt u na de voorjaarsvakantie het beste de
leerkracht van uw kind of de directeur benaderen.
Project Gezondheid Kleuters
Vorige week stond er in de weekbrief een stukje over de afsluiting van het project van
de kleuters. Hier nog een paar foto's van het consultatiebureau.

Bag2school / Malawi
U kunt zich van vorige jaren wellicht de actie Bag2school herinneren. De kinderen
krijgen dan een plastic zak mee waarin zij kleding kunnen verzamelen die hun ouders of
kennissen weg willen doen. De op deze manier gevulde zakken worden verzameld en dat
levert meestal een aardig bedrag op waarvoor iets aardigs gekocht kan worden voor de
school.
Een dezer dagen worden de zakken weer gebracht en meegegeven aan de kinderen. We
hopen dat er weel veel ingezameld wordt.
Dit jaar willen we de opbrengst niet zelf houden als school maar beschikbaar stellen
voor schoolkinderen in Malawi. In deze vastentijd van soberheid is het belangrijk om
aandacht te hebben voor kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven.
Onze stagiaire Daphne van Helden gaat in april naar Malawi. Daar gaat zij scholen en
leerkrachten helpen om het onderwijs te verbeteren. De reis betaalt zij zelf, maar het
wordt van haar verwacht dat zij daarnaast een bedrag van € 1000 verzamelt dat ten
goede komt aan de scholen en kinderen waar zij gaat werken.
In de volgende weekbrief zal zij iets meer vertellen over haar reis en over Malawi. Ook
zullen we u laten weten hoe u anders dan via oude kleding deze actie kunt steunen.
Daphne stelt zich voor
Mijn naam is Daphne van Helden. Op dit moment zit ik in het tweede leerjaar van de
pabo en ga ik stage lopen in groep 1-2 rood. Hier zal ik vanaf donderdag 15 februari tot
en met 24 mei elke donderdag stage lopen. Ook zal ik twee volle weken aanwezig zijn
namelijk in de week van 19 februari en 14 mei.
Voor de kerstvakantie heb ik stage gelopen in groep 7b. Hier heb ik met veel plezier
veel mogen leren. Nu ben ik erg benieuwd naar wat mijn stage bij de kleuters zal gaan
brengen. In ieder geval heb ik er enorm veel zin in om te beginnen. Mocht u meer over
mij willen weten? Bij de deur van groep 1-2 rood heb ik een voorstelbrief opgehangen en
daarnaast kunt u ook met vragen bij mij terecht.
Andere stagiaires
De studenten van de Pabo zijn volgende week de hele week in hun groep aanwezig.
Daarnaast zijn er twee oud-leerlingen van De Dijck die nu derdejaars vmbo-leerling zijn
en die voor een snuffelstage een dag op onze school zullen rondkijken. Dat zijn Dilara
van Hoek en Sarah Barron. Zij zijn op donderdag 22 februari op school. Dilara in groep
1-2 rood bij juf Paula en Sarah in groep 6b bij juf Relinde. Hun bezoek is onderdeel van
hun beroepenoriëntatie. Wie weet worden zij later wel collega’s. We wensen hen een
plezierige dag

Naomi van der Linden – ergotherapeut
Een andere oud-leerling heeft als afstuderend ergotherapeut aangeboden om op school
een of meer kinderen te helpen met de ontwikkeling van hun motoriek. Gisteren was zij
bij de gym van groep 3a en binnenkort gaat zij enkele kinderen uit die groep observeren
en met hen oefenen. Fijn dat zij dit wil doen.
Jarige kinderen
Zondag 18 februari
Kelsey van de Polder
Groep 1-2 groen
Zondag 18 februari
Dex Wierda
Groep 1-2 rood
Maandag 19 februari
Kyra van Baalen
Groep 6a
Maandag 19 februari
Sevim Yesilkaya
Groep 4
Vrijdag 23 februari
Zenzi Gerharts
Groep 8b
Zaterdag 24 februari
Dion van Hal
Groep 8b
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Wild Breien
Groep 7 is woensdag naar de theatervoorstelling 'Wild breien' geweest in De
Koningshof. Deze voorstelling ging terug in de tijd met dia's van vroeger. Zo kwam het
historische moment naar voren dat Feyenoord de UEFA-cup won en de moeilijke tijden
in de Tweede Wereldoorlog. Ook was er een quiz waarin leerlingen en leerkrachten
moesten raden welk ouderwets voorwerp waarvoor gebruikt werd vroeger (denk aan een
koffiemolen, een bedpan en een breinaaldenkoker).

Derde aula-presentatie Let’s Party!
Deze keer zijn de volgende groepen aan de beurt: 3b, 4-5, 6a, 7a, 8b. We zijn benieuwd
wat zij ons deze keer laten zien. Ouders en andere belangstellenden zijn zoals altijd van
harte welkom vanaf 13:45 uur in de aula van de school.
Het is nooit goed te voorspellen hoe lang de voorstelling duurt. Daarom kan het
voorkomen dat de presentatie duurt tot kwart voor drie maar ook dat de groepen al na
een half uur klaar zijn. In dat geval kunt u naar huis gaan, maar ook even gezellig blijven
wachten in de aula. Voor koffie en thee zorgt de Ouderraad.
Zieke leerkrachten en hun vervanging
Met juf Thu gaat het al weer wat beter. Haar been is nu zover hersteld, dat zij dat
voorzichtig mag gaan belasten. Van de rolstoel is zij nu overgegaan naar het gebruik van
krukken. We wensen juf Thu veel succes bij deze nieuwe uitdaging en hopen haar weer
gauw terug te zien op school. Volgende week zal juf Joke op maandag en dinsdag en juf
Christine op donderdag voor groep 3b zorgen. Hoe de vervanging op woensdag wordt
opgepakt zullen wij de ouders van de kinderen van groep 3b nog per brief of email laten
weten.
Juf Lidy en juf Rianne konden na een paar dagen met stevige griep afgelopen maandag
gelukkig weer beginnen.
Juf Suzanne van Trigt heeft laten weten dat zij er volgende week weer zal zijn voor
groep 8a op dinsdag en woensdag.

Opening project Olympische Winterspelen op maandag

Muziek in groep 4
Vrijdagochtend is groep 4 weer druk in de weer geweest tijdens de muziekles. Een
super leuke en muzikale les die in het teken stond van 'storm op zee'. We hebben
geluisterd naar verschillende ritmes en deze ook zelf gemaakt. Juf Caroline begeleidde
ons op de dwarsfluit. Dit keer gingen we niet met instrumenten aan de slag, maar met
behulp van ons eigen lichaam. Zo hebben we de wind nagebootst door bijvoorbeeld onze
handen over elkaar te wrijven en de regen door te knippen met onze vingers. Tot slot
was er aandacht voor de verschillende soorten noten die er zijn. Noten die lang duren
of juist kort. Een hele leerzame en gezellige les.

