WEEKBRIEF 9 FEBRUARI 2018
Geachte ouders.
Volgende week staat in het teken van de Projectweek over de Olympische
Winterspelen. Er zijn voor u als ouders twee bijzondere momenten:
Maandag 12 februari om 09:00 uur – Opening van de projectweek!
Vrijdag 16 februari om 15:00 uur – Bezichtigingen van het projectwerk in de klassen.
Het wordt een leuke en interessante week!
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, (interim) directeur De Dijck
tonvanderstoep@dedijck.nl of telefoonnummer 0612514491 (ook sms en WhatsApp)
Juf Andrea vertrekt, juf Karin komt
In de vorige week hebben wij u gemeld, dat juf Andrea vertrekt. Deze week zijn er
sollicitatiegesprekken geweest met drie kandidaten, die haar willen opvolgen. De keuze
is gevallen op mevrouw Karin Jobse. Karin is afgestudeerd als orthopedagoog en heeft
ervaring met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Zij heeft een opzegtermijn en
kan daarom niet direct na de voorjaarsvakantie volop aan de slag. Aangezien zowel Karin
als Andrea zich flexibel opstellen verwachten we dat de periode tussen hen beiden kort
kan zijn en dat de zorgtaken ongehinderd door kunnen gaan.
Verjaardagen
In de komende week zijn de jarigen:
Op zondag 11 februari: Hafsa el Bouazatie uit groep 4-5 en Jolie van der Linden uit
groep 8a
Op woensdag 14 februari: Luke Bweh uit groep 7a en Constance Lee uit groep 8a
Op zaterdag 17 februari: Milan Kok uit groep 8a en Elise Sellenraad uit groep 3a
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en vast een fijne verjaardag toegewenst!

Jarige juffen
In de komende week zijn er ook twee juffen jarig. Juf Joke op dinsdag 13 februari en
juf Greet op woensdag 14 februari.
Ook hen wensen we een fijne verjaardag en nog veel gelukkige en gezonde jaren toe!

Vertrokken leerling
Deze week geen melding van de komst van een nieuwe leerling, maar wel van het vertrek
van een van de kinderen. Het gaat om Dieya Selling uit groep 5. Zij is inmiddels
overgegaan naar De Schutse in Maasland. We wensen Dieya het beste toe en hopen dat
zij snel gewend zal zijn op haar nieuwe school.

Kiva lessen in groep 4
De afgelopen weken heeft Marco Derr een training verzorgd in de groep over KiVa. Het
doel van deze lessen was: Een nog fijnere klas voor iedereen! De lessen zijn nu
afgerond.
Er is hard en plezierig gewerkt om een nog positievere groepsvorming te krijgen en de
sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten.
Vraagt u maar eens aan uw kind over: Ik- en Plustaal, de kikker die ze konden vinden in
hun laatje (complimentjes geven aan elkaar), Ik sta sterk, Wat vind jij een fijne klas?,
spel de fruitschaal. Wat kan ik doen als er iets is gebeurd. (Keuzewiel)
Het is heel fijn om te zien dat de aangeleerde vaardigheden veel worden gebruikt in de
groep, dit draagt bij tot een nog fijnere klas voor iedereen.

Zieke leerkrachten en hun vervanging
Met Juf Thu gaat het ook deze week weer wat beter. Ze was blij met de bloemen en de
"groet"-werkjes van de kinderen van groep 3. En ze laat u en de kinderen hartelijk
groeten. Ook voor volgende week zijn juf Christine en juf Joke bereid om voor groep 3b
te zorgen. Over de woensdag krijgt u nog nader bericht.
Juf Suzanne van Trigt heeft een medisch probleem met haar schouder. Daar is zij
donderdag aan geholpen en moet een week rust nemen. Dat betekent dat zij volgende
week dinsdag en woensdag niet voor groep 8a kan zorgen. Over de vervanging krijgen de
ouders van deze groep nog een aparte brief.
Juf Rianne was vandaag geveld door de griep. We hopen dat zij gauw weer herstelt. Juf
Marissa heeft haar vervangen. Juf Lidy moest zich afgelopen woensdag afmelden. We
hopen dat zij maandag weer hesteld is.
Vanmiddag moest juf Jennifer van groep 8b voor een spoedbehandeling naar de
tandarts. De kinderen hebben een gezellige middag gehad in diverse "gast"groepen
terwijl juf Dorathea een oogje in het zeil hield.

Projectweek
Maandag starten de groepen 1 t/m 8 met de projectweek over de Olympische spelen.
De groepen hebben allemaal een land uitgekozen en gaan hiermee aan de slag.
Groepen 1-2: Nederland
Groepen 3: Italië
Groepen 4, 5: Amerika
Groepen 6: Canada
Groepen 7: Japan
Groepen 8: China
De week is gericht op de sporten die gespeeld worden in Zuid-Korea. Maandag 12
februari openen wij de projectweek door het 'Olympisch vuur' te ontsteken. Deze
opening start om 9.00 uur buiten op het plein. U bent van harte welkom. Vrijdag (16
februari) om 15.00 uur zijn ouders/verzorgers en andere belangstellenden uitgenodigd
om naar de creaties van de leerlingen te kijken. Wilt u komen? U begint bij uw eigen
kind in de klas en u kunt vervolgens een rondje door de school.
Gastles groep 8b ‘leven met een beperking’
Vorige week vrijdag, op 2 februari, heeft groep 8B een gastles gehad. Het ging over
leven met een beperking. Er waren allerlei spullen klaargelegd die mensen met een
beperking soms gebruiken. Ook waren er veel opdrachten waarbij de kinderen konden
ervaren hoe het zou zijn om een beperking te hebben. Bijvoorbeeld een rolstoel om even
in te zitten en rond te rijden. Een speciale bril die helemaal donker was om te ervaren
hoe het zou zijn om blind te zijn. Ook was er een kaartspel waarbij de kinderen sokken
over hun handen kregen. Zo merkten zij al snel hoe lastig het zou zijn als je je handen
niet goed meer zou kunnen bewegen. De gastdocenten konden alles heel goed uitleggen
en voordoen. Vooral meester Henri, met zijn braille-typemachine en zijn hulphond,
waren erg fijn om eens op bezoek te hebben.
Wij hebben er veel van geleerd!

Groep rood en groen
Afsluiting van het thema: “Ziek zijn”
Vrijdag 9 februari is het thema “ziek zijn” afgesloten met een bezoek aan het
Consultatiebureau voor poppen en knuffels. Er waren 4 dokters en een assistente
aanwezig, die de poppen en knuffels hebben gewogen, gemeten en nagekeken. Sommige
poppen en knuffels hebben zelfs een prikje gehad voor de pijn. Maar gelukkig zijn alle
poppen en knuffels gezond verklaard en gingen ze allemaal met een goed advies naar
huis; Het beste medicijn is toch gewoon:
Heel veel knuffelen !!!!
Carnaval bij de peuters
Vanmorgen hebben de peuters al carnaval gevierd! We hebben onszelf verkleed en
geschminkt. Daarna hebben we met slingers en ballonnen gespeeld en natuurlijk de
polonaise gelopen op muziek. Het was dikke pret!

Stagiaire Jelle in groep 6b stelt zich voor
Ik ben Jelle Gielesen, 18 jaar en woon in Schipluiden. Ik ben een eerstejaars PABO
student. Naast de PABO volg ik nog een vakspecialisatie muziek, wat ik met veel plezier
doe. Ik speel al bijna 10 jaar trombone, waardoor deze vakspecialisatie een logische
keus was. Verder zit ik nog sinds een paar maanden op turnen, zo heb ik genoeg hobby's
om mijn hele week te vullen. Ik loop sinds september stage op de RK. Basisschool De
Dijck.

Orkestles
Groep 4/5 heeft donderdag (8 februari) een bezoek gebracht aan het muziekgebouw.In
de afgelopen weken hebben we twee muzieklessen van juf Cindy gehad.. We hebben
geleerd zelf muziek gemaakt op de muziek uit de film Frozen. Nu mochten we op bezoek
bij een echt orkest. Juf Cindy noemde het een seniorenorkest. De kinderen vonden de
mensen niet jong, maar zeker niet te oud. Het orkest heeft allerlei liedjes gespeeld uit
diverse Disneyfilms. Het was prachtig en de kinderen hebben ervan genoten. Een
enkeling wil nu dirigent worden. Er werd ook gesproken over de muziekinstrumenten in
het orkest. Hoe heten ze en hoe klinken ze? Natuurlijk mochten we meedoen toen het
orkest de muziek uit de film Frozen ging spelen.

Nog wat foto's van de orkestles

Luizen
Direct na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van
hoofdluis. Het blijft echter ook noodzakelijk dat u uw kind regelmatig blijft
controleren. Een van de ouders vroeg ons om daar nog een keer de aandacht op te
vestigen. Dat doen wij in deze weekbrief. Wanneer u bij zo'n tussentijdse controle
merkt dat uw kind hoofdluis heeft wilt dit dan doorgeven aan de school. Dan kunnen we
de andere ouders van de betreffende groep een waarschuwing sturen.

