WEEKBRIEF 2 FEBRUARI 2018
Geachte ouders.
Deze derde weekbrief staat weer vol informatie. We hopen dat u dit met plezier zult
lezen.
Een belangrijk punt is de uitnodiging voor een afscheidsreceptie van de directeur van
De Dijck, Margot Mittertreiner. Daar wil ik u deze keer speciaal op attenderen. In
januari heeft u van de directeur-bestuurder, Harry Timmermans, een brief ontvangen,
waarin hij u liet weten, dat Margot na haar herstel niet zou terugkeren als directeur op
De Dijck en zij haar loopbaan elders binnen Floréo zou voortzetten.
Inmiddels is zij voldoende hersteld om afscheid te kunnen nemen van De Dijck.
Margot is 20 jaar aan De Dijck verbonden geweest in verschillende functies. Zij is van
grote betekenis geweest voor onze school. Wij zijn daar dankbaar voor en wensen haar
veel succes in de nieuwe fase van haar loopbaan. En natuurlijk ook veel geluk in haar
persoonlijk leven.
UITNODIGING voor een afscheidsreceptie
Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 9 februari na schooltijd afscheid te nemen van juf
Margot.
Alle kinderen en ouders zijn hierbij van harte welkom.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, (interim) directeur De Dijck
tonvanderstoep@dedijck.nl of telefoonnummer 0612514491 (ook sms en WhatsApp)
Koffie-uurtje
Afgelopen woensdag mocht ik met een groep ouders een gesprek hebben over de gang
van zaken op school. Het was een kennismakingsgesprek waarbij diverse schoolzaken aan
de orde kwamen. Het gesprek ging bij voorbeeld over het omgaan met verschillen
tussen kinderen, zowel bij het onderwijs (kinderen die extra zorg nodig hebben en
kinderen die extra uitgedaagd moeten worden) als in de omgang van de kinderen met
elkaar (ruw spel, regels, toezicht, KiVa) Daarnaast spraken we over contacten,
informatievoorziening en samenwerking van ouders en school bij de opvoeding van de
kinderen. Ik heb het gesprek als open en plezierig ervaren en heel wat aantekeningen
gemaakt van punten waar we als school extra aandacht aan zullen besteden.

Zo'n koffie-uur is zeker voor herhaling vatbaar. We hebben wel afgesproken, dat we
ook een keer zo'n bijeenkomst zullen organiseren aan het eind van een vrijdagmiddag,
zodat ook de ouders die nooit op woensdagmorgen kunnen komen, aanwezig kunnen zijn.
Geen pindakaas en noten.
In de vorige weekbrief mocht ik u herinneren aan de afspraak om geen boterham met
pindakaas mee te geven voor de lunch. Terecht reageerde een van de ouders dat er veel
meer producten zijn die gevaarlijk zijn voor kinderen met een notenallergie, zoals
hazelnootchocoladepasta. Dat is inderdaad waar. Op de website voedselallergie.nl wordt
bij "noten" de vraag gesteld "waar zitten noten in?" En dan volgt er een lijst van wel 35
producten. Bij twijfel kunt u deze lijst raadplegen. We hopen dat we daarmee onveilige
situaties voor de. kinderen kunnen voorkomen.

Juf Andrea vertrekt.
We vinden het jammer dat we moeten melden, dat juf Andrea een nieuwe stap in haar
carriere heeft gezet door een benoeming elders aan te nemen. Dat betekent dat zij
binnenkort vertrekt als interne begeleider van onze school. De benoemingsprocedure
voor haar opvolger is in volle gang. We hopen u snel te kunnen melden wie haar gaat
opvolgen.
Verjaardagen
In de komende week zijn de jarigen:
Op maandag 5 februari: Kiyomi Kafela uit groep 1-2 rood, Promiss Barron uit groep 7a,
Kewanit Frezgi uit groep 1-2 rood en Ryan Kasri uit groep 7b
Op dinsdag 6 februari: Sara Yesilbala uit groep 3a
Op donderdag 8 februari: Ryan Stolarczyk uit groep 3a
Op vrijdag 9 februari: Floor Hamersma uit groep 5 en Shahira Zaoui uit groep 7
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en vast een fijne verjaardag toegewenst!

Nieuwe leerlingen
Ook deze week wordt er weer een peuter vier jaar. Dat is Kiyomi Kafela. U zag haar
naam hierboven al in de lijst staan. Ook zij mag vanaf aanstaande maandag als kleuter
voortaan iedere schooldag naar de basisschool. Ze komt in groep 1-2 rood. We wensen
Kiyona een fijne tijd toe op De Dijck!

Zieke leerkrachten en hun vervanging
Juf Thu meldt dat het langzaam wat beter gaat, maar dat zij haar been nog niet mag
belasten. Ook voor volgende week zijn juf Christine (deze keer op donderdag en
vrijdag) en juf Joke (deze keer op maandag en dinsdag) bereid om net als deze en
vorige week voor groep 3b te zorgen. Op woensdag is er voor 3a en 3b een programma
gemaakt waarin juf Winnie en juf Jolanda samen voor beide groepen 3 zullen zorgen.
Nu juf Joke steeds actief is als leerkracht in groep 3b kan zij niet meer op donderdag
en vrijdag de begeleiding in groep 4 verzorgen. Daarom is vanaf vandaag juf Marissa van
Staveren beschikbaar om de leerkrachten van groep 4 te ondersteunen op donderdag
en vrijdag voor de tijd van de ziektevervanging van juf Thu. We heten Marissa van
harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe op De Dijck.
.
Ondersteuning groep 4
Hierboven las u dat juf Marissa op donderdag en vrijdag ondersteunend werk doet in
groep 4. Voor de dinsdag en woensdag hebben we mevrouw Claudia Dijkshoorn bereid
gevonden om samen met juf Greet voor groep 4 te zorgen. Juf Claudia kent als
overblijfouder de kinderen goed en is voor hen een vertrouwd gezicht. Door haar
opleiding is zij bevoegd om als klasseassistent / onderwijsassistent op scholen te
werken. We zijn blij dat zij beschikbaar is.
Aula - Let's Party
Vandaag was de tweede serie aan de beurt. Deze keer staan de kinderen van de groepen
1-2 groen, 3a, 5 en 8a op het podium.

Rekenen in groep 6
In groep 6 zijn er al een heleboel nieuwe manier van rekenen aangeboden. Zo kunnen wij
nu cijferend optellen en aftrekken. Het begin was best even lastig, maar nu we veel
geoefend hebben gaat het al een stuk beter.
Sinds dit blok leren we ook hoe breuken in elkaar zitten. We hebben taarten en pizza’s
verdeeld, gekeken hoe we dit dan precies noemen en opschrijven en ook hebben we
uitgerekend hoe duur dan 1 stukje moet zijn. Tijdens het rekenen met breuken merken
we ook weer hoe belangrijk het is dat iedereen de tafels goed kent.

Studenten
Ook in het tweede half jaar van deze cursus zullen studenten van de Thoma Moorepabo
stage lopen op onze school.
Op dinsdag zijn dat de volgende studenten: Anna Looijenga in groep 3a bij juf Winnie,
Isa Vreugdenhil in groep 4/5 bij juf Renée, Rozemarijn Boekestijn in groep 5 bij juf
Lidy en Jelle Gielesen in groep 6b bij juf Relinde.
Op donderdag zal juf Daphne van Helden te vinden zijn in groep 1-2 rood.
De zesde stagiaire is Margot van Viersen. Zij zal te vinden zijn in groep 8a. Op welke
dagen is nog niet bekend.
Allemaal van harte welkom en veel succes en een fijne tijd in je nieuwe groep op De
Dijck!

Groep 3 naar het theater
Dinsdag 6 februari gaan de groepen 3 naar theater Koningshof. We vertrekken om 1 uur
van school en zijn om 3 uur weer terug. (Er is op die dag geen gym voor groep 3)
Waar gaat de voorstelling over?

De theatergroep Fabela-Rozo speelt voor ons de voorstelling “Loop di Loup(e)”. Het is
een voorstelling van ruim 3 kwartier met 2 acteurs en live muziek.
Het verhaal start met twee ruimtereizigers die elkaar treffen op de planeet aarde. Ze
zijn op zoek naar mooie dingen en vinden die in een bos, dat bedreigd wordt door wegen
en afval. Het verhaal gaat verder als een omgekeerd sprookje: De wolf Monsieur Le
Loup dreigt van alles de schuld te krijgen. Maar is hij het wel die het bos bedreigt? Of
toch Roodkapje?
De voorstelling in het theater gaat over de “looping”, de kringloop. Deze komt in velerlei
gedaanten terug. Zo zien we de kringloop binnen de afvalverwerking, maar ook de
kringloop der seizoenen en in vaste vorm de kringloop van eitje tot vlinder. Daarnaast
heet de wolf “Monsieur Le Loup”
De Titelsong is geschreven op een bestaande melodie (het liedje is op te zoeken via de
link: https://www.fabela-rozo.com/loop-die-loup-e

Adviesgesprekken groep 8
Aanstaande maandag en dinsdag worden met de ouders van de leerlingen van groep 8
het advies van de school besproken. Dit gaat over de meest gewenste keuze van het
soort voortgezet onderwijs. Op basis van hun schoolresultaten en de omgang met de
kinderen hebben de leerkrachten een goed beeld gekregen van de kinderen. Op basis
daarvan kunnen zij de ouders adviseren bij hun keuze.

Sleepvaartmuseum
Groep 7A is afgelopen dinsdag naar het Sleepvaartmuseum geweest. Ze hebben het
Sleepvaartmuseum van binnen bekeken met iemand die veel kon vertellen over de
sleepvaart. Ook zijn de leerlingen op de Hudson geweest, een oude sleepboot die nu als
museum fungeert. Vooral de boot was indrukwekkend om te zien voor de leerlingen,
omdat je heel duidelijk kon zien hoe er vroeger op een sleepboot gewerkt werd.

Alle kinderen doen mee!
Voor ouders met een laag inkomen is het soms moeilijk om hun kinderen hetzelfde te
geven als de meeste kinderen krijgen. Daarom schiet de gemeente met diverse
instanties te hulp. Denkt u aan zaken als zwemles, sport, muziekles, maar ook een
kindpas, een schoolspullenpas, een verjardagsbox, enz.
Op de prikborden bij de ingang van de kleuters hangen affiches hierover. En hangen
flyers die u mee kunt nemen. U kunt de informatie ook vinden op de websites
www.elkkinddoetmee.nl ; www.stroomopwaarts.nl/jeugd . U kunt ook bij de gemeente
een Rotterdampas aanvragen voor leuke voordelen.

Carnaval
In de katholieke traditie past de viering van het carnaval. Dat kan op verschillende
manier. Aanstaande vrijdag zullen we daar ook op school aandacht aan besteden. De
precieze vormgeving daarvan is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. In de loop
van komende week zullen wij u nader informeren per brief.

Bezoek aan de muziekschool groep 5
Op donderdag 25 januari was groep 5 uitgenodigd in het muziekgebouw. Met auto’s
reden we ernaartoe en buiten werden we al opgewacht door juf Cindy, die ons hartelijk
verwelkomde. Toen we binnenkwamen en onze jassen in een echte garderobe hadden
gehangen, zagen we een grote zaal met instrumenten en heel veel mensen. Volgens Lars
was het een seniorenorkest, want het waren allemaal opa’s en oma’s!
De dirigent vertelde over alle instrumenten tussen de optredens door en met juf Cindy
hadden de kinderen Frozen ingestudeerd. Dat werd twee keer samen met het grote
orkest gespeeld. De dirigent gaf een compliment aan de kinderen, want ze speelden
geweldig!
Het was een leuk optreden, waar we van hebben genoten. Alle ouders, die ons gereden
hebben, willen we hartelijk bedanken!
Aanstaande donderdag 8 februari is groep 4-5 aan de beurt!

Creatieve ouders gezocht!
Wanneer u een van de trappen oploopt ziet u steeds een sfeervolle "etalage". In
december hadden deze betrekking op kerst en nu zijn er winterlandschappen te zien.
De ouderraad is op zoek naar ouders die willen meehelpen om deze "etalages" te vullen.
Nieuwe frisse ideeën zijn van harte welkom en ook ouders om deze vorm te geven.
Wanneer u belangstelling heeft horen we dat graag via de mail directie@dedijck.nl of
ouderraad@dedijck.nl
U merkt wel aan alle berichtjes over muziek, theater- en museumbezoek dat er op De
Dijck veel aandacht voor cultuur. De gemeente Maassluis heeft een mooi aanbod voor de
scholen waar we dankbaar gebruik van maken. Intussen denken we ook na over verdere
verrijking van ons cultuuronderwijs. Daarom willen we graag weten of er ouders zijn die
specifieke vaardigheden hebben op cultureel gebied en die bereid zijn om die een keer
in te zetten op school. We denken dan aan b.v. aan ouders die beroepsmatig of als
hobby aan drama, dans, muziek, schilder- of beeldhouwkunst of digitale vormgeving
doen. We zijn erg benieuwd naar uw reacties.

