WEEKBRIEF 9 MAART 2018
Geachte ouders.
Ook deze weekbrief staat weer vol informatie waardoor u goed op de hoogte
bent van wat er op onze school gebeurt. We hopen dat u deze weekbrief met
plezier zult lezen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur tonvanderstoep@dedijck.nl; 0612514491
Ziekmelding via WhatsApp
In de vorige weekbrief hebben wij u laten weten dat u voortaan uw kind ziek
kunt melden (of een andere niet-spoedeisende mededeling sturen) via WhatsApp.
Daarvoor kunt u gebruik maken van het telefoonnummer 0641579673.
Leerlingenraad
Met ingang van aanstaande maandag hebben we weer een echte leerlingenraad.
In de afgelopen weken hebben de kinderen van alle groepen een
vertegenwoordiger aangewezen. Op 12 maart gaan we om 13:30 uur de
leerlingenraad installeren en bespreken welke onderwerpen we in de komende
tijd gaan bespreken. We zijn erg benieuwd naar hun adviezen.
De leden van de leerlingenraad zijn:
Nardo Greeve (groep 1-2 rood)
Mees de Kruif (groep 1-2 groen)
Liza Swertz (groep 3a)
Nova Kolmus (groep 3b)
Isabeau van der Knaap (groep 4)
Sam de Heer (groep 4-5)
Thijs van der Vlist (groep 5)
Sam van Gelderen (groep 6a)
Elize Rissema(groep 6b)
Roos Bruneel (groep 7a)
Jhayden York (groep 7b)
Milan Kok (groep 8a)
Femmy Plomp (groep 8b)

Agenda volgende week
Datum

Naam

Opmerkingen

Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart

Schoolvoetbal
Portfolio's mee
Pannekoekendag

Groep 6
Groep 1 t/m 7

Pannekoeken voor de peuters
Aanstaande vrijdag mogen de peuters van Tin Tin samen met hun ouders een
lekkere pannekoek komen eten in de kleuterlokalen. Ook andere peuters bij
voorbeeld de kinderen die volgend jaar op De Dijck komen, maar niet bij Tin Tin
horen, zijn van harte welkom. Het is wel handig als we weten hoeveel kinderen er
komen, want dan weten we hoeveel pannekoeken er gebakken moeten worden.
Het wordt vast een heel gezellige smulpartij.
Of er nog andere pannekoek-activiteiten plaatsvinden op deze dag is op dit
moment nog niet zeker.
Portfoliogesprekken
Gisteren zijn de brieven meegegeven voor uw keuze van dinsdag 20 maart of
donderdag 22 maart. De antwoordstrookjes verwachten we uiterlijk dinsdag 13
maart terug.
Voor de goede orde melden we nu al vast, dat de gesprekken voor groep 3b
worden gevoerd door juf Thu en juf Joke samen. Aangezien juf Thu nog niet
hersteld is worden deze gesprekken in de middag gepland. Wanneer u niet in de
middag op school kunt zijn wordt er met u een aparte afspraak voor een later
tijdstip gemaakt.
Taal in groep 6.
Deze week kwam er bij de taalmethode een les aan bod waarbij de kinderen de
betekenissen van de woorden in het woordenboek moesten opzoeken. Dit hadden
we al eens eerder gedaan, alleen hadden de woorden nu niet 1 betekenis, maar
meerdere, zoals bijvoorbeeld het woordje bok.
De kinderen hebben hard gewerkt om alle betekenissen op te zoeken. Deze
opdracht was ook een samenwerkingsopdracht, en dit ging ook erg goed!

Foto van taal in groep 6
Koffie-uurtje– Kinderen en hun mobieltjes
Tijdens de eerste koffie-ochtend hebben we diverse onderwerpen genoemd die
geschikt zijn om een keer op zo'n koffie-uur te bespreken. Bovenaan het lijstje
stond het gebruik van de sociale media door kinderen. Dat gebruik kan positief
zijn, maar ook ontaarden in misbruik. Daarom is dit een belangrijk onderdeel van
de opvoeding van onze moderne kinderen.
Op woensdagmorgen 21 maart van 09:00 – 10:00 uur zal mevrouw Janine Zuidema
dit onderwerp bespreken met u als ouders. Nadat u uw kind in de groep hebt
gebracht verzamelen we in de aula. Afhankelijk van de grootte van de groep
blijven we daar of gaan we naar de lerarenkamer.
Wanneer u specifieke vragen aan de orde wil stellen kunt u deze vast doorgeven
aan een van de leerkrachten. Zij zorgen er dan voor dat deze bij Janine of bij
mij komen, zodat de vragen betrokken kunnen worden bij haar voorbereiding.
(Mevrouw Janine Zuidema als gezinsspecialist betrokken bij onze school. In deze
functie is zij meestal op dinsdag op school aanwezig.)
Open Dag
Op deze zelfde woensdag 21 maart is de school van !0:00 – 11:30 uur open voor
belangstellenden. Het gaat natuurlijk vooral om nieuwe ouders die zich
oriënteren op een school voor hun kind.
Ouders die op bezoek komen krijgen een rondleiding en informatiemateriaal van
de school en kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
We zullen op diverse manieren aandacht vragen voor deze open dag en vragen u
om ouders waarvan u weet dat zij nadenken over de school van hun kind te wijzen
op deze Open Dag. De ervaring leert dat de ouders en de kinderen de beste
ambassadeurs zijn van een school.

Project ‘Cyberboy’ in groep 8

Vanaf deze week hebben de groepen 8 op maandag een gastles over het boek
‘Cyberboy’. De komende 6 weken komt juf Barbera een uurtje het project leiden.
Tijdens deze lessen leren we meer over het boek en maken wij er ook allerlei
opdrachten bij. Wij hebben allemaal een eigen exemplaar te leen gekregen zodat
we er verder in kunnen lezen.
‘Cyberboy’ is erg spannend. We willen niet te veel verklappen, maar het gaat over
iemand die na een ongeluk bijzondere protheses heeft gekregen.
Aan het eind van het project gaan wij zelf protheses ontwerpen en ook aan
elkaar presenteren. Wij zijn erg benieuwd!
Thema fotograaf bij Tin Tin.
Op woensdag 21 februari kwam er voor ons thema een fotograaf langs. De
kinderen mochten alles vragen aan haar en zelf de camera uitproberen ( dat
vonden ze super leuk).
We zijn naar de kinderboerderij geweest om van de dieren foto's te maken. De
kinderen mochten zelf een dier uitkiezen en aan het einde van de dag met
mevrouw kip op de foto!
De kinderen hebben een leuke middag gehad, bedankt fotograaf Sabrina!
- Suzanne Manders Tin Tin. (zie ook de foto hieronder)

Bag2School - Malawi
Mijn naam is Daphne van Helden en ik loop op dit moment stage in groep 1-2
rood. Dit jaar ga ik voor mijn opleiding naar Malawi. We gaan daar leerkrachten
helpen en trainen om hun lessen waardevoller te maken. Hiervoor is alleen wel
geld nodig. Om dit geld bij elkaar te krijgen vraagt Edukans aan elke reiziger om
€1000,- aan sponsorgeld op te halen. Hier ben ik al een heel eind mee en met de
bijdrage van de bag2school actie op de Dijck zou ik het volledige bedrag bij
elkaar kunnen krijgen.
Het sponsorgeld zal niet voor mijn eigen reis zijn, deze reis betaal ik namelijk
zelf. Het sponsorgeld gaat naar Malawi, zodat meer kinderen in Malawi de
basisschool kunnen afronden.
Tijdens mijn voorbereidingen en de reis zelf ben ik persoonlijk te volgen via
Youtube. Hiervoor kunt u gaan naar: https://youtu.be/OauHO_z6nJ8
Deze week heb ik een inleidende video gemaakt, waarin ik samen met een
reisgenoot vertel wat wij in Malawi gaan doen en wat voor acties wij gaan voeren
om het sponsorgeld bij elkaar te krijgen.
Volgende week maandag ga ik langs alle de klassen om de kinderen persoonlijk te
vertellen wat ik ga doen en ik heb dan allerlei materialen bij me uit Malawi.
Hopelijk kunnen wij met z’n allen veel geld inzamelen voor de kinderen in Malawi.
Hiervoor wil ik u alvast bedanken!

Jarige kinderen
Zondag 11 maart

Eternel Barron

Groep 6a

Maandag 12 maart
Bloem v Eendenburg
Groep 6b
Maandag 12 maart
Fatma Yalcin
Groep 8a
Woensdag 14 maart
Adrian Siwek
Groep 1/2groen
Zaterdag 17 maart
Lola Kassels
Groep 3a
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Jarige Juf
Op dinsdag 13 maart is juf Brenda jarig. Wij wensen ook haar een fijne
verjaardag en veel geluk en gezondheid voor het volgende jaar. Van harte
gefeliciteerd!
Schoolvoetbal groep 6
In maart beginnen de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien. Jammer genoeg zijn de
wedstrijden van groep 5 vorige week afgelast. Hopelijk gaat het toernooi op
woensdag 14 maart als de kinderen van groep 6 aan de beurt zijn wel door.
We wensen alle kinderen een fijne middag toe en een gezellig, sportief toernooi.
We willen op deze plaats ook graag de sportcommissie bedanken voor het vele
voorbereidende werk. Er zijn heel wat uren gemoeid met het organiseren van alle
toernooien. Heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!
Zieke leerkrachten en hun vervanging
Deze week is juf Thu weer een paar uur op school geweest. Fijn dat dit weer
mogelijk is. Zij heeft een aantal toetsen afgenomen en ander administratief
werk gedaan. Trappen lopen is nog niet mogelijk. Zij verblijft daarom in de
kleutervleugel op de begane grond. Volgende week is juf Thu weer op school op
maandag- en woensdagochtend van 09:00 – 11:00 uur.
De vervanging in groep 3b is voor volgende week alsvolgt geregeld:
Maandagmiddag en dinsdag is juf Nannie in de groep en woensdag t/m vrijdag juf
Joke. Op maandagmorgen is juf Nannie verhinderd en zal juf Jolanda voor groep
3b zorgen.
Deze week bleek dat juf Majet ziek was. We hopen dat zij weer gauw opknapt en
wensen haar van harte beterschap. Wanneer zij donderdag nog niet beter is
ontvangen de ouders van de kinderen van groep 3a nog een brief of email hoe we

de vervanging regelen. Dat laatste geldt ook voor de vrijdag van groep 6b.
Meester Twan afwezig op donderdag.
Aanstaande donderdag 15 maart is meester Twan afwezig vanwege de opleiding
voor bovenbouwcoördinator. Ook over zijn vervanging volgt nader bericht.
Vrijwillige hulp
Vanaf deze week maken we gebruik van de aangeboden hulp van mevrouw Rana
Mohammed. Zij is afkomstig uit Irak en woont al een aantal jaren in Nederland.
Zij heeft een inburgeringscursus gedaan en wil graag vrijwilligerswerk doen om
zo de taal beter te leren spreken. Op dit moment helpt zij bij het toezicht op de
kinderen tijdens de pauzes. Dat is op maandagochtend tijdens de kleine pauzes
en op dinsdag en donderdag tussen de middag tijdens de grote pauzes.
We zijn blij met haar hulp, want daardoor is er voor de leerkrachten ook tijd om
even rustig te pauzeren zoals het hoort.
Gymnastiek voor groep 3b
Tot nu toe was er geen vakleerkracht om de kinderen van groep 3b op
donderdag gym te geven. Dat gaat veranderen. Vanaf aanstaande donderdag is
onze vakleerkracht gymnastiek juf Pauline van der Mark ook voor groep 3b
beschikbaar. De kinderen van groep 3b zijn voortaan op donderdag van 10:00 –
10:45 uur te vinden in de sporthal.

Groep 8 naar de rechtbank
Aanstaande dinsdag 13 maart maken de groepen 8 een excursie naar de
rechtbank van Rotterdam. In de volgende weekbrief zullen zij ongetwijfeld iets
vertellen over hun belevenissen. Veel plezier!
Week van het geld
Volgende week is de week van het geld. In diverse groepen speelt het geld dan
een grote rol. Er is een gastles gepland voor de groepen 8, maar ook andere
groepen zullen met dit thema bezig zijn. In de volgende weekbrief leest u meer
over deze activiteit.

