WEEKBRIEF 23 MAART 2018
Geachte ouders
Aanstaande zondag is het Palmpasen. Dat is de start van de bijzondere week die
uitloopt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Daarin denken
we terug aan het lijden van Christus. Volgende week zondag is het Pasen. Een
vrolijk feest vanwege de herdenking van de opstanding van Christus op
Paasmorgen. Een feest dat over de hele wereld door miljoenen wordt gevierd.
Ook op school besteden we aandacht aan het Paasfeest met een paasontbijt op
woensdagmorgen. Wij wensen u een goede week toe.
Namens het team van De Dijck,
Ton van der Stoep, directeur
Paasontbijt
Op woensdagmorgen beginnen we met een paasontbijt. U heeft al een mailtje
ontvangen met het verzoek om uw kind een bordje, beker en bestek mee te
geven. Na het ontbijt gaan de kinderen creatief aan de slag met het thema
Pasen. Het wordt vast een heel gezellige morgen.
Vrije dagen rond Pasen
Op vrijdag 30 maart zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag.
Ook op maandag 2 april is de school gesloten, omdat het dan Tweede Paasdag is.
Op dinsdag 3 april worden de kinderen weer op de gebruikelijke tijd op school
verwacht.
Aula-middag
Vanmiddag gaven de kinderen van de groepen 1-2 rood, 4, 6b en 7b een
voorstelling over het thema Sport en Spel.
Het zag er erg leuk uit en er was veel belangstelling van de ouders. Dat was erg
leuk voor de kinderen en ook voor de ouders. Een zeer geslaagde voorstelling!

Open Dag
Afgelopen woensdag was de Open Dag. Vrolijke vlaggen wapperden uitnodigend
voor de deur. Een aantal ouders kwam er op af en juf Rianne heeft hen
rondgeleid. In de anderhalf uur die daarvoor beschikbaar was heeft zij drie keer
deze rondleiding gegeven. Het oordeel van de bezoekers was ronduit positief. De
sfeer was rustig en ontspannen, de kinderen open en beleefd en de leerkrachten
namen echt even de tijd voor de gasten. Juf Rianne gaf aan dat je pas tijdens
zo'n rondleiding ervaart hoeveel zaken er zijn om trots te zijn op De Dijck.
Portfoliogesprekken
Dit was de week van de portfoliogesprekken. De leerkrachten hebben deze ook
dit keer weer als positief en erg zinvol ervaren. We hopen dat dit gold voor u als
ouders. Op zulke momenten wordt extra zichtbaar dat school en ouders samen
werken als het gaat over de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.
Overblijfkosten
Willen de ouders die nog geen overblijfbijdrage hebben betaald dit alsnog doen?
Het bedrag is € 35,-- per kind per schooljaar, u kan dit bedrag over maken naar
het onderstaande rekeningnummer
Stichting Floréo
NL81 RABO 0312 2836 95
o.v.v. overblijf 2017/2018 met de naam en groep van uw kind.
Hartelijk Bedankt alvast!
Jarige kinderen
Datum

Naam

Groep

Maandag 26 maart
Melanie Grzybek
Groep 4/5
Maandag 26 maart
Oliwier Grzybek
Groep 5
Maandag 26 maart
Myrna Metz
Groep 4/5
Woensdag 28 maart
Roshni Mahangoe
Groep 4/5
Woensdag 28 maart
Bradley vd Meijde
Groep 3a
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Jarige Juf + Jarige Juf
Volgende week zijn er ook twee juffen jarig: Op maandag 26 maart geldt dat
voor juf Relinde van groep 6b. Woensdag 28 maart is de verjaardag van juf
Winnie van groep 3a. We wensen hen een fijne verjaardag toe. Van harte
gefeliciteerd!
Zieke leerkrachten en hun vervanging.
Gelukkig is juf Sabina van groep 6a weer hersteld. Fijn dat zij deze week weer
aan de slag kon gaan.
Juf Thu was deze week bij de portfoliogesprekken en zal maandag en dinsdag van
9:00 - 11:00 uur op school zijn. In de loop van de volgende week gaat zij weer naar
het ziekenhuis voor controle op de voortgang van het genezingsproces. We hopen
met haar op goed nieuws.
Juf Majet heeft een terugval gehad in haar ziekteproces. Zij ging redelijk goed
vooruit, maar helaas liep de koorts deze week weer op. Het was ook een tegenvaller
dat juf Marissa vandaag te kampen had met erge hoofdpijn waardoor zij niet naar
school kon komen. We wensen juf Marissa en juf Majet van harte beterschap.
Juf Joke en juf Nannie zullen ook volgende week de zieken vervangen.
Medezeggenschapsraad
Op dinsdag 27 maart vergadert de Medezeggenschapsraad. Op de agenda staan
onder andere de volgende onderwerpen:
De groepsindeling van de volgende cursus; de toekomst van de stichting Floréo;
de inzet van de werkdrukmiddelen en het veiligheidsprotocol.
Ter toelichting: het team heeft de indeling van de groepen voor het volgende
schooljaar besproken. Dit voorstel wordt besproken in de MR. In de volgende
weekbrief leest u wat dit voorstel is.
U heeft wellicht gelezen dat de regering extra geld beschikbaar heeft gesteld
om de werkdruk op de scholen te verlagen. De schoolteams gaan zich hierover
buigen en in de MR zullen we bespreken hoe we dit aan gaan pakken. Het
personeelsdeel van de MR heeft hierin namelijk een beslissende stem.
Over het veiligheidsprotocol en over de toekomst van Floréo leest u meer in een
volgende weekbrief.

Gastles over geld in groep 8
Op donderdag 15 maart hebben de groepen 8 bezoek gehad van medewerksters
van een bank. Zij kwamen de kinderen les geven over het goed omgaan met geld.
In de vorm van een leuke quiz zijn de kinderen steeds meer te weten gekomen
over bijvoorbeeld omgaan met pinpassen, phishing-mails en sparen. Wilt u zelf
ook de quiz spelen? Dat kan op de site: www.bankvoordeklas.nl Het was erg
gezellig en leerzaam! Wij hebben allemaal zelfs een kleine spaarpot cadeau
gekregen.

Smileys in groep 3b.
Dat kinderen wel eens straf krijgen als zij ondeugend zijn zult u wel weten, maar
weet u dat we vooral goed gedrag willen belonen?
Als een van de kinderen of de hele groep iets bijzonder positiefs heeft gedaan
krijgt de hele groep een smiley. Een lachend gezichtje dat op het bord wordt
geplaatst. Bij twintig van zulke smileys op het bord volgt een beloning voor de
hele groep.
Deze week was het zover in groep 3b. De kinderen hadden zo goed hun best
gedaan en waren zo lief geweest dat zij de twintigste smiley hadden verdiend.
Daarop is uitgebreid overlegd welke beloning zou worden gekozen. De keuze is
gevallen op: een leuke film met popcorn erbij! Aanstaande donderdag is het
zover: smullen en genieten van de welverdiende beloning.
(We weten dat ook groep 3a de twintig smileys heeft gehaald. We zijn benieuwd
wat zij hebben gekozen als beloning.)

Bags2School - Malawi
De actie Bags2School is een groot succes. Vandaag is de geweldige stapel zakken
met kleding opgehaald. We zijn benieuwd wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn.
Zoals u weet is deze bestemd voor het Malawi-onderwijsproject van juf Daphne
van Helden. Hartelijk dank voor uw medewerking en inzet.

Agenda volgende week
Datum

Naam

Groep

Woensdag 28 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april

Paasactiviteit
Schoolvoetbal
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

Alle groepen
Groep 8
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Sociale media
Deze week waren er veel ouders in de school. Vooral vanwege de
portfoliogesprekken en de open dag, maar ook vanwege het koffie-uur op
woensdag aan het begin van de schooltijd. Tijdens dat koffie-uur besprak
mevrouw Janine Zuidema met een groep ouders het gebruik van sociale media
door kinderen. Tijdens deze bijeenkomst gaf zij een aantal tips. Op hun verzoek
heeft zij een aantal van deze tips op schrift gesteld voor de aanwezig ouders.
Omdat we denken dat ook andere ouders daar profijt van kunnen hebben nemen
de we deze brief aan de aanwezige ouders integraal op in deze weekbrief.
Beste ouders,
Vanochtend hebben we het tijdens de ouderbijeenkomst gehad over het gebruik
van social media.
Vanuit ouders kreeg ik de vraag om een aantal tips die naar voren zijn gekomen
in de presentatie nog even op papier te zetten.
Qua beveiliging:
·
Installeer de meldknop: er komt dan een knop op iedere internetpagina
te staan waarmee gemakkelijk vervelende dingen gemeld kunnen worden.
·
Ouderlijk toezicht: kijk naar je instellingen op de computer. Van
tijdslimieten tot het blokkeren van specifieke programma’s.
·
Smartphone: gps aan, dan kun je de telefoon terugvinden als je hem
kwijt bent. Je kunt de telefoon dan lokaliseren en vergrendelen, wissen
en geluiden laten afspelen.
·
Via instellingen in je smartphone kun je allerlei aanpassingen doen en
codes invoeren om bepaalde dingen te vergrendelen.
·
Youtube: schakel veiligheidsmodus of beperkte modus is. ‘safe search’’
voor google zoeken.
·
Beveiligingsinstellingen voor smartphone: www.boefproof.nl
Leerzame sites:
www.mijnkindonline.nl
www.kijkwijzer.nl
www.mediaopvoeding.nl
www.veiliginternetten.nl
Online gedragsregels: bespreek ze met je kind
è Als je iets niet doet in real life, doe het dan ook niet in de cyberspace
è Schrijf geen kwetsende of beledigende opmerkingen, ook niet als grapje
è Negeer pesterijen of schunnige opmerkingen ( maar maak schermafdruk en
ga naar volwassenen)

è Alles wat je op het internet publiceert , zoals foto’s ,blijft voor eeuwig
terug te vinden.
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op!
Met vriendelijke groet, Janine Zuidema, Gezinsspecialist op school
Schoolvoetbal groep 7
Afgelopen woensdag hebben de jongens en meisjes van groep 7 meegedaan met
schoolvoetbal.
De jongens zijn, ondanks dat ze niet alles gewonnen hebben, 1e geworden en de
meisjes hebben een knappe 3e plek behaald! Goed gedaan en gefeliciteerd!
Hieronder ziet u een verhaaltje van de jongens en een foto + verslag van de
meisjes.
Schoolvoetbal groep 7 jongens
Bij de eerste wedstrijd hadden we verloren met 1-0 en toen werden we steeds
sterker. We moeten nog een wedstrijd spelen tegen de Ichthus en toen hadden
we gewonnen met 1-0. We moesten toen nog twee wedstrijden voor de finale. Bij
de tweede laatste wedstrijd hadden we gelijk gespeeld en de laatste wedstrijd
hadden we eigenlijk 3-0 gewonnen maar we waren met te veel spelers dus toen
telde een goal niet. We wisten niet op welke plek we stonden en toen gingen we
wachten. Er gingen twee spelers van ons weg en daarna wisten we dat we naar de
finale mochten. Dit was tegen Het Spectrum. We hebben met 8-1 gewonnen!
Faardin en Mohammed, groep 7

Schoolvoetbal meisjes team groep 7 bij M.S.V 71
Met schoolvoetbal hadden we een meisjesteam De Dijck en waren we met zijn
8en .
De eerste wedstrijd moesten we wel even inkomen .
En toen hadden we verloren 0-1. We moesten toen tegen de Panta Rhei.
De tweede wedstrijd waren we warm en hadden we gewonnen met 2-0 tegen het
Startpunt.
De derde ging wat moeilijker doordat we al een beetje moe waren.
Toen moesten we tegen de Regenboog die best wel goed waren
Toen hadden we verloren met 0-1.
Uiteindelijk mochten we naar de finale en toen moesten we weer tegen de
Regenboog eerst stond het 1-0 voor ons. Alleen toen scoorde het andere team en
toen stond het 1-1 en toen was de wedstrijd afgelopen en toen moesten we
penalty’s nemen.
Het werd heel spannend…..
Het andere team mocht eerst, iedereen was toen geweest.
En bij ons was er nog een over .. en toen zat die er in !!
We waren heel blij!!
Toen was de uitreiking en toen waren we ……. 3e !!
En toen hadden we een beker gewonnen !!!!!

En toen was het afgelopen en iedereen was heel blij !!!

