WEEKBRIEF 23 FEBRUARI 2018

Geachte ouders.
Deze brief verschijnt als de voorjaarsvakantie al begonnen is. Wij wensen u en de
kinderen een hele fijne vakantie toe en hopen alle kinderen weer op de gewone tijd
terug te zien op maandag 5 maart!
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur tonvanderstoep@dedijck.nl; 0612514491
Ziekmelding via WhatsApp
Wanneer u 's morgens uw kind ziek moet melden is het op bepaalde dagen lastig om
contact met de school te krijgen. Als Janneke op dinsdag en donderdag aanwezig is is
dat geen probleem. Maar op de andere dagen is de telefoon bij een van de leerkrachten
of bij de directeur. En soms is het voor hen niet goed mogelijk om de telefoon op te
nemen. Daarom hebben we een een nieuwe mogelijkheid geopend:
U kunt vanaf 5 maart uw kind ziek melden (of een andere niet-spoedeisende mededeling
sturen) via WhatsApp.
Daarvoor kunt u gebruik maken van het telefoonnummer 0641579673.
U kunt zien of de mededeling is doorgekomen aan de blauwe vinkjes. Dat kan ook wat
later zijn, maar vrijwel altijd voor 10:00 uur.
Agenda volgende week
Datum
Zaterdag 24 februari t/m
Zondag 4 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart

Naam

Opmerkingen

Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Zwemmen
Schoolvoetbaltoernooi
Bag2School

Voorlichting 08:45 uur
Groep 5-6
Groep 5
Zakken gaan mee

Luizen
Op maandag 5 maart worden de kinderen weer allemaal gecontroleerd op hoofdluis. Dat
gebeurt zoals gebruikelijk altijd op de eerste schooldag na een vakantie.
Deze keer zal mevrouw Astrid Saenen, onze jeugdverleegkundige, aanwezig zijn om met
de moeders die de kinderen controleren een en ander door te spreken. Ook als er
nieuwe inzichten zijn zal zij daar informatie over geven.
Wanneer u als ouder vragen hebt op het gebied van de hoofdluisbestrijding bent ook u
van harte welkom bij deze bespreking. Deze bijeenkomst begint direct bij aanvang van
de schooltijd om 08:45 uur.

Schoolvoetbal groep 5
In maart beginnen de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien. Groep 5 opent de serie op
woensdagmiddag 5 maart. We wensen alle kinderen die hieraan meedoen een fijne
middag toe en een gezellig, sportief toernooi.

Vertrokken leerling
Joey Noordermeer heeft afscheid genomen van groep 4 en gaat na de vakantie verder
op basisschool De Groene Hoek. Al in het begin van het schooljaar hebben zijn ouders
aangegeven dat zij deze stap wilden zetten. Wij vinden het erg jammer, dat Joey
vertrekt, vooral omdat er geen sprake is van een verstoorde verhouding. Het is de
uitvoering van een eerder genomen besluit.
We hopen dat Joey een fijne tijd zal hebben op zijn nieuwe school.

Bag2school / Malawi
Inmiddels zijn de zakken aangekomen. Op woensdag 7 maart worden deze meegegeven
aan de kinderen. De zakken kunnen gevuld worden met kleding die hun ouders of
kennissen weg willen doen. De op deze manier gevulde zakken worden verzameld in de
week van de portfoliogesprekken. Op vrijdag 23 maart worden de volle zakken
opgehaald. Het geld dat we voor deze gevulde zakken ontvangen is dit jaarbestemd voor
het onderwijs aan kinderen in Malawi.

Margot stelt zich voor
Mijn naam is Margot van Viersen, 29 jaar oud en ik woon samen met mijn man en
dochtertje van 2 in Maasland. Ik wil dolgraag juf worden en daarom ben ik afgelopen
september gestart met de deeltijd pabo in Rotterdam.
Vanaf dinsdag 20 februari tot aan de zomervakantie loop ik op de dinsdagen stage in
groep 8a, bij juf Suzanne en juf Dorathea. Ik loop 1 dag in de week stage en daarnaast
werk ik al dagen als leerkrachtondersteuner op een basisschool in Rotterdam
Overschie.
Ik hoop de komende maanden veel te leren in groep 8a en ga er samen met de kinderen
en de leerkrachten een fijne tijd van maken in Maassluis.
Tin Tin
Wanneer u in de gang bij de kleutergroepen loopt heeft u ongetwijfeld wel gemerkt,
dat onze school ook een peuteropvang heeft. Daardoor is het mogelijk dat kinderen
vanaf 2 jaar via Tin Tin op onze school welkom zijn. Op dit moment is daar nog ruimte
voor nieuwe peuters, maar dat is beperkt. Er zijn nu nog zes plaatsen, maar we
verwachten dat deze binnenkort zullen zijn opgevuld. We zijn blij met deze
opvangmogelijkheid in onze school. Daarom vindt u ook nu weer hierbij een verslagje van
Tin Tin. Deze keer van het bezoek van de poppendokter.

Poppendokter op de peuterspeelzaal
Vandaag kwam er een heuse poppendokter op de peuterspeelzaal. Alle kinderen mochten
daarom hun eigen pop of knuffel meenemen. Toen de poppendokter kwam, vertelde ze
eerst aan de hele groep wat ze ging doen. Ze liet een echte stethoscoop zien en de
kinderen mochten bij zichzelf luisteren. Dat vonden de peuters erg leuk en ook
spannend.
De “dokter” had ook een echte prikkaart voor de pop bij zich. Die kregen de kinderen
ook mee als de pop een prik had gekregen. Ze had ook spuitjes bij zich, ze liet zien dat
je de spuitjes met water kunt vullen, dat vonden de peuters natuurlijk erg leuk. Daarna
mochten de kinderen in een wachtkamer wachten en een voor een bij de dokter op haar
spreekuur komen..
De pop/knuffel werd eerst gemeten en daarna gewogen. Ook ging de dokter met de
stethoscoop luisteren of alles goed was. Toen nog een prikje met als beloning een
spuitje en de prikkaart. Het was een super leuke ochtend, met dank aan “poppendokter”
Astrid Saenen van het CJG.
Politie
De politie heeft ons gevraagd om te melden dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan
als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen en hen voor de school laten
uitstappen. Zij vragen u om een veilige parkeerplek te zoeken en daarvandaan uw kind
naar school te brengen. Wij sluiten ons daar graag bij aan ter wille van de veiligheid van
de kinderen.
Jarige kinderen
Dinsdag 27 februari
Donderdag 1 maart
Zaterdag 3 maart
Zondag 4 maart
Donderdag 8 maart

Bahar Aktas

Groep 7a

Jayden van den Berg
Stijn Kats
Kensi Wubbels
Maikel de Ridder

Groep
Groep
Groep
Groep

1-2 groen
4
1-2 groen
6a

Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Dans en beweging in groep 6
Op maandag 19 februari hebben de groepen 6 een les gevolgd die werd gegeven door juf
Mirjam van het Kunstgebouw . Het doel van de les was om een korte
gebarenchoreografie op muziek neer te zetten met een tweetal.
Wat super leuk was om te zien, was dat alle kinderen zich vrij voelden om te bewegen
zoals ze zelf hadden bedacht. De één wat uitbundiger dan de ander, maar dat maakte
niet uit. De kinderen genoten zichtbaar. Evaluatie door een leerling: 'Ik vond het leuk
en creatief. Vooral dat je het helemaal zelf mag bedenken!'

Zieke leerkrachten en hun vervanging
Juf Thu is voorzichtig bezig om weer te lopen. We hopen dat zij gauw in staat zal zijn
om weer op school te zijn ook al is het de eerste tijd nog maar voor een paar uurtjes.
We wensen haar beterschap toe en geduld, want dat heeft ze nu ook nodig.
In de week na de vakantie zal juf Nannie op maandag en dinsdag en juf Joke op
donderdag en vrijdag 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.

Aula-middag
Op dinsdagmiddag 20 februari hebben de groepen 3b, 4/5, 6a, 7a en 8b een super
gezellige feestmiddag gehad. De presentatie lag in handen van groep 8b Zij namen ons
mee naar verschillende feestjes, denk aan een verjaardag en aan bruiloft. De optredens
waren spetterend, gezellig en feestelijk. Verschillende artiesten kwamen voorbij, denk
aan Kinderen voor kinderen, tante Rita, en Pharell Williams.
Bij sommige feestnummers kon het publiek zelfs gezellig mee swingen. Het was een
geslaagd feestje!

