WEEKBRIEF 16 MAART 2018
Geachte ouders.
Als u deze volle weekbrief leest merkt u weer dat er veel leuke dingen op De
Dijck gebeuren. Natuurlijk zijn er ook heel verdrietige zaken. Ook daar hebben
we mee te maken. Gelukkig merk ik dat zowel kinderen als leerkrachten als
ouders betrokken zijn op elkaar en elkaar willen helpen en waar nodig troost
bieden. De Dijck is geen leerfabriek, maar een levende gemeenschap gericht op
de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur De Dijck (0612514491;
tonvanderstoep@dedijck.nl)
Pannenkoeken voor peuters en kleuters op Pannenkoekendag.
Het was vandaag een gezellige drukte in de kleutergroepen, want het was
Pannenkoekendag! Behalve de kleuters genoten ook 45 peuters van de heerlijke
pannenkoeken. Peuters van Tin Tin, maar ook van andere kinderdagverblijven en
peuteropvanginstellingen. Een deel van deze kinderen is al aangemeld als
toekomstige leerling van De Dijck en van anderen verwachten we dat nog, maar
voor allemaal geldt dat het heel leuk was om even op school te zijn en een of
meer heerlijke pannenkoeken te eten.
Dank aan juf Paula en de andere kleuterleerkrachten voor de voortreffelijke
organisatie. En heel veel dank aan alle ouders die de pannenkoeken hebben
gebakken en spontaan geholpen hebben toen alle 106 kinderen aan het smullen
waren. Het was een prachtig gezicht!

Portfoliogesprekken
Aanstaande dinsdag en donderdag zijn de portfoliogesprekken. Aangezien alle
leerkrachten dan druk in gesprek zijn is het onmogelijk om alle drie de ingangen
in de gaten te houden. Daarom verzoeken wij u om uitsluitend gebruik te maken
van de deur bij de kleuteringang. We hopen op uw begrip en uw medewerking. Op
deze wijze kunnen we insluiping voorkomen.

Juf Thu van groep 3b kan nog geen trappen lopen. Daarom kunt u haar en juf
Joke op dinsdag- en donderdagmiddag vinden in de IB-kamer in het gangetje bij
de ingang van de bovenbouw.
Nieuwe leerlingen deze week zijn:
Santiago Alvarez Butron groep 1/2groen
Jack Sellenraad groep 1/2groen

Van harte welkom op school!

Jarige kinderen
Datum
Zondag 18 maart
Zondag 18 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Vrijdag 23 maart

Naam

Groep

Nathan ter Beek
Skaj van Wijk
Kewin Yildiz
Santiago Alvarez Butron
Jack Sellenraad
Luca Heintjes
Laith Aljishi

Groep 1/2groen
Groep 6b
Groep 6b
Groep 1/2groen
Groep 1/2groen
Groep 8a
Groep 1/2groen

Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Excursie naar de rechtbank in Rotterdam
Op dinsdag 13 maart zijn de twee groepen 8 naar de Rechtbank in Rotterdam
geweest. Via de moeder van Thijs is dit bezoek geregeld. En met dank aan de
ouders die met ons mee wilden en voor vervoer hebben gezorgd (veel dank
hiervoor), hebben we een ontzettend leerzame ochtend beleefd. Mirella
nogmaals heel erg bedankt voor het regelen van deze excursie! Hieronder een
verslag van een aantal kinderen uit groep 8 en natuurlijk een aantal foto’s.
Na en lange rit in de auto waren we eindelijk bij de
rechtbank. We moesten eerst door een soort scanner om
te kijken of we niks bij ons hadden dat verboden was. We
moesten naar de 3e verdieping waar we weren opgesplitst
in twee groepen. Toen we naar binnen mochten stond er een
echte rechter op ons te wachten. Hij vertelde ons eerst
dat hij een minder leuke mededeling voor ons had. We
waren namelijk te laat en hierdoor zou bij een echt proces
onze uitspraak al geweest zijn en hadden we onszelf niet
kunnen verdedigen. Daarna vertelde hij ons wie hij was en
vertelde wat over de rechtbank en liet ons vragen stellen. Toen dat klaar was
gingen wij een casus naspelen. Deze casus hadden we in de klas al doorgenomen.
Maar nu kwam de rolverdeling. Je kon kiezen uit: Joey (de verdachte), officier
van justitie, griffier, bode, Angelique (het slachtoffer) of advocaat. Als bode
moest je de deur openen en zeggen de zaak Joey van Dijk gaat nu van start. Als
officier van justitie moest je aangeven wat de aanklacht was of je vond dat de
verdachte de waarheid sprak of niet en je mocht een hulpje kiezen. Angelique zou
in een echte rechtzaak het woord krijgen om haar verhaal te vertellen. De ene
groep heeft dit wel kunnen doen, de andere groep heeft Angelique niet aan het

woord gehoord vanwege de tijd. De griffier moest alles opschrijven wat er werd
gezegd. Joey mocht antwoord geven op de vragen die werden gesteld door de
rechter, maar had ook het recht om te zwijgen. Joey, de verdachte, mocht als
enige de boel bedriegen. De getuigen die gehoord werden moeten de waarheid
spreken, anders pleeg je meineed en ga je 3 maanden de gevangenis in. Als de
officier van justitie iets had gezegd over de verklaring die Joey had afgelegd
moest de advocaat zijn cliënt [Joey] verdedigen. Toen dat klaar mocht de officier
van justitie zeggen welke straf[fen] hij\zij geschikt vond. Daarna gingen de
rechter en de griffier door de deur naar een aparte kamer om te overleggen welke

straf
Joey
zou krijgen. Uiteindelijk kreeg Joey 40 uur werkstraf en een boete van 200 euro.
Als hij vervelend was tijdens zijn werkstraf moest hij zijn straf verder uitzitten
in de gevangenis of als hij niet betaalde moest hij uitzitten en werd zijn boete

verhoogd.
Het was een ontzettend
leerzame ochtend.

Voorjaarsvakantie bij Tin
Tin.
In de vakanties kunnen we
altijd extra leuke dingen
plannen voor de kinderen.
Zoals koekjes bakken en bioscoop middag houden. Deze vakantie stonden er twee
andere activiteiten gepland. Woensdag zijn we naar Futureland geweest (
Maasvlakte 2), wat was dat leuk! Speurtochten, workshops en veel geleerd over
de Maasvlakte door een leuke kinderpresentatie+ QUIZ. De kinderen vonden het
super leuk en op de terugreis en waren ze in de auto aardig stil... Zzz... En
vrijdag konden de kinderen zich uitleven op de bowlingbaan, wat waren de
kinderen er goed in! Na veel high fives verder moesten we weer naar Tin Tin en
begon het weekend. Bedankt lieve kinderen voor deze leuke week.
Suzanne Manders - Tin Tin

Malawi / Bags2School
De stapel zakken met geschonken kleding groeit gestaag en we verwachten dat
er in de komende week nog heel wat bijkomt. Fijn dat er zo enthousiast aan deze
actie wordt meegedaan. Ook tijdens de portfoliogesprekken zullen er nog zakken
worden ingeleverd. Op vrijdag 23 maart worden de zakken aan het eind van de
ochtend opgehaald. Hartelijk dank.
De Ouderraad heeft een inschatting gemaakt van de waarschijnlijke opbrengst.
Daphne is daar al heel blij mee, maar we verwachten dat het beoogde
sponsorbedrag daardoor nog niet helemaal gehaald wordt.
Daarom zullen we tijdens de uren van de portfoliogesprekken bij de
directiekamer een bus neerzetten waarin u als u dat wilt nog een bijdrage kunt
doen voor het onderwijs in Malawi. Van harte aanbevolen!
Lessen van Daphne over Malawi
Deze week ben ik bij elke klas langs geweest om te vertellen over mijn reis naar
Malawi. Hierbij heb ik een leskist van Edukans meegenomen, waarmee ik
materialen uit Malawi kon laten zien. De kinderen hebben hier enthousiast op
gereageerd!
Ook deze week staat er weer een filmpje op Youtube. Hierin laat ik zien hoe ik
de leskist heb opgehaald en wat er allemaal in de leskist zit. Op Youtube ben ik
te vinden onder de naam Juf D naar Malawi.
Agenda volgende week
Datum

Naam

Groep

Dinsdag 20 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Vrijdag 23 maart

Zwemles
Portfoliogesprekken
Koffie-uur en Open dag
Schoolvoetbal
Portfoliogesprekken
Aulamiddag

Groep 5/6
Groep 1 t/m 7
Groep 7
Groep 1 t/m 7
Groep A

Zieke leerkrachten en hun vervanging.
De afgelopen week was wel heel bijzonder. Vier leerkrachten tegelijk ziek maken
we zelden mee en omdat het aantal vervangers beperkt is hebben de groepen 6
vandaag zelfs een extra vrije dag gekregen.

Naast Juf Relinde, die op doktersvoorschrift niet op vrijdag kan werken heeft
ook juf Sabina zich ziek moeten melden. Ook juf Majet en juf Thu zijn nog niet
beter. Juf Thu is ook in de afgelopen week twee keer twee uur op school
geweest en heeft in die tijd kinderen getoetst en administratief werk gedaan.
In de komende week besteedt zij haar aanwezigheidsuren aan de
portfoliogesprekken samen met juf Joke.
In de komende week zal juf Nannie op maandag en dinsdag voor groep 3b zorgen
en juf Joke op woensdag, donderdag en vrijdag. Als juf Majet nog niet beter is
zullen juf Nannie op donderdag en juf Marissa op vrijdag voor groep 3a zorgen.
Juf Christine vervangt juf Relinde op vrijdag. Over een eventuele vervanging van
juf Sabina ontvangen de ouders van groep 6a nader bericht.
We wensen alle zieke leerkrachten van harte beterschap toe en hopen dat zij
weer gauw volop aan de slag kunnen gaan.
Leerlingenraad geïnstalleerd
Afgelopen maandag is de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. Elize van groep 6b
staat niet op de foto, want zij was ziek. Nikki heeft haar deze keer vervangen
en zij staat dus nu ook op de foto.
Het was een leuke bijeenkomst. We hebben vooral kennis gemaakt en wat punten
genoemd die we kunnen gaan bespreken. In de volgende vergadering gaan we
loten wie voorzitter en vice-voorzitter worden. Deze twee gaan samen met de
twee leerlingen van groep 8 de agenda opstellen met de bespreekpunten voor de
komende maanden.
De eerste bijeenkomst was veel belovend. Er zullen vast goede adviezen door de
leerlingenraad worden gegeven waar we als school veel plezier van kunnen
hebben. We wensen de leerlingenraad dan ook veel succes!
Hieronder vindt u de installatiefoto en verhaaltjes van Femmy (groep 8b) en Sam
(groep 4-5)

Sam in de leerlingenraad
Hoe ik gekozen ben:
We gingen stemmen met de klas en ik werd 6 keer gekozen door de klas.
Dat waren de meeste stemmen voor mij. Ik was er erg blij mee.
Waarom ik in de leerlingenraad wilde:
Het leek me wel leuk om er in te zitten.
En taken te doen voor mijn klas.
Hoe het ging de eerste keer
Het was super leuk toen met alle kinderen.
We hebben allemaal belangrijke punten besproken voor de school.
Ook is er een foto gemaakt.
Wat ik het best vond voor de school
Het voetbalveld moet om gedraaid worden, anders kunnen de kinderen niet langs
het voetbalveld spelen.
Groetjes Sam
Femmy in de leerlingenraad
Hallo. Ik ben Femmy en ik ga wat vertellen over de leerlingenraad. Vorige week
maandag werd ik opgehaald en moest ik naar boven. We gingen aan tafel zitten
met nog andere kinderen en gingen punten bespreken. Het ging bijvoorbeeld over
voetbal en dat er te weinig paardentouwen zijn en al dat andere speelgoed
waarmee je buiten speelt. En zoals ik nu moesten we omstebeurt allemaal een
stukje schrijven over de leerlingenraad. Dat vond ik best een goed idee. Dus dat

wou ik wel. Een punt van mij waar we het over hadden was dat ik vind dat we in
groep acht langs alle klassen mogen, want nu mogen we alleen maar allebei de
groepen 6, 7, 8 en dan meester Ton en juf Janneke. Ik vind dat je als laatste
jaar in groep 8 langs alle klassen mag, want als je dan van school gaat. weet je
wie er allemaal op school zat als juf dan. Nou, ik moet stoppen met schrijven,
want we moeten weer aan het werk. Doei. Doei.
Taal in groep 4.
In groep 4 hebben we ons bezig gehouden met de verschillende leestekens die je
aan het einde van een zin kunt hebben, hoe deze leestekens heten en wat er met
de zin gebeurt bij de verschillende leestekens. Daarnaast hebben we geoefend
om bijvoorbeeld van een vraagzin een gewone zin te maken en vice versa.
Maar dat is nog niet alles, we hebben ook geoefend met het vinden van het
werkwoord en het wie-deel in de zin. Hele leerzame lessen en wij juffen zijn heel
trots hoe goed groep 4 dit allemaal al doet!

Koffie-uur Sociale media met Janine Zuidema
Aanstaande woensdag 21 maart van 09:00 - 10:00 uur bent u als ouders van
harte welkom tijdens het tweede koffie-uurtje van dit jaar. Deze keer zal
mevrouw Zuidema met ons het gebruik van sociale media door kinderen
bespreken. Als kinderen met hun mobieltjes aan de gang gaan kan dat fijn zijn,
maar ook misbruik ligt op de loer. Onder leiding van Janine is een gezamenlijk
gesprek van groot belang. We hopen op veel belangstelling.
We komen bij elkaar in de aula, omdat Janine voor een presentatie gebruik wil
maken van een touchscreen.

Open dag
Op de eerste dag van de lente- woensdag 21 maart - staat de school open voor
belangstellenden. Het gaat vooral om nieuwe ouders die zich willen oriënteren.
Voor ouders die al een kind op De Dijck hebben zijn of komen er andere
gelegenheden om een keer op school rond te kijken als deze in bedrijf is.
Via posters en een advertentie in de Maassluise Schakel worden belangstellende
geattendeerd op deze open dag. Wanneer u ouders kent die misschien
geïnteresseerd zijn in deze open dag zou het fijn zijn als u deze nog een keer
onder hun aandacht brengt. Belangstellenden zijn welkom van 10:00 - 11:30 uur.
(In de advertentie staat van 09:00 - 12:30 uur, maar wij hebben de tijd wat
beperkt, o.a. vanwege het koffie-uurtje.)

Koningsspelen niet op donderdag 26 april, maar op vrijdag 20 april
We hebben een fout ontdekt in de jaarkalender! De Koningsspelen worden altijd
gehouden op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Omdat Koningsdag op vrijdag 27
april valt zijn de Koningsspelen dus op de vrijdag daarvoor: vrijdag 20 april. Wilt
u dit veranderen op uw schoolkalender?
Nogmaals telefonische bereikbaarheid en wachten bij de deur.
We hebben u geattendeerd op de mogelijkheid om via WhatsApp u kind ziek te
melden of andere niet-spoedeisende zaken te melden.
In de vergadering van de Ouderraad werd verteld dat ouders soms bij de deur
staan te wachten omdat wij druk bezig zijn met de kinderen en de bel niet
hebben gehoord. In dat geval kunt u ook even het nummer bellen van de mobiele
telefoon, want er is altijd iemand via die telefoon bereikbaar.
Het lijkt daarom handig wanneer u dit nummer vast in uw eigen telefoon zet:
06 41 57 96 73
Schoolvoetbal groep 6
De meisjes van groep 6 zijn 2e geworden afgelopen woensdag. De jongens van
groep 6 zijn 1e geworden en zijn door naar de regio-finales!
Het mix team groep 6 is helaas niet in de prijzen gevallen, maar heeft wel een
hele leuke middag gehad.
Allemaal van harte gefeliciteerd! En spannend …. Meedoen aan de regio-finales!

Groep 7 had vandaag een uitstapje naar het stadhuis, waar gepresenteerd
werd over De 2e Wereldoorlog
We leerden dingen zoals:
De Duitsers vielen 13 mei 1940 Maassluis binnen.
Engeland gebruikte de bommenwerpers van Australië.
Op 18 maart 1943 probeerden de Engelsen hun eerste poging hun doelwit ( de
plek waar de Duitsers hun geweren vulden) te bombarderen.
Maar ze lieten de bommen te laat en te vroeg vallen.
Uiteindelijk hebben ze maar een klein gedeelte van hun doelwit geraakt.
Met meer kennis over de 2e wereldoorlog gingen we terug naar school.
Met vriendelijke groet
Thijmen Rosman & Nora den Oudsten.

