WEEKBRIEF 20 APRIL 2018
Geachte ouders.
Deze zonovergoten week eindigde met gezellige en zonnige Koningsspelen. Het
kwam goed uit dat de ouderraad voor ijsjes, flesjes water en koekjes had
gezorgd, want af en toe moesten de kinderen even bijkomen in de schaduw. De
dag begon met een schoolontbijt. Via de nieuwe Parro-communicatie hebben een
aantal leerkrachten al direct een fotootje daarvan verstuurd. Daarna volgde de
gezongen en gedanste opening als warming-up voor de wedstrijden. Op de
Facebookpagina van Basisschool De Dijck vindt u een foto, een filmpje en een
bedankje voor de geweldige inzet van de hulpouders.

Op Facebook en hieronder vindt u ook een foto van onze onvolprezen juf
Janneke, die op Secretaressedag verdiend in de bloemetjes is gezet. Felicitaties
zijn er ook voor juf Joke, die op woensdagmiddag even uit haar ziekbed is
gestapt om een certificaat in ontvangst te nemen aan het einde van haar
opleiding tot interne cultuurcoördinator. In het kader van deze opleiding heeft
zij een schoolplan voor het cultuuronderwijs geschreven voor onze school. Daar
zullen we dankbaar gebruik van maken.
Namens het team mag ik u een fijn weekend en daarna een goede week
toewensen.
Met vriendelijke groet,
Ton van der Stoep, directeur De Dijck (tonvanderstoep@dedijck.nl;
0612514491)

Secretaressedag!
Meivakantie
De meivakantie begint op Koningsdag, aanstaande vrijdag 27 april, en duurt tot
en met Moederdag (zondag 13 mei). Op maandag 14 mei verwachten we de
kinderen op de gebruikelijke tijd op school.
Inloopavond
Aanstaande dinsdagavond bent u allen tussen 18:30 en 19:30 uur van harte
welkom om met uw kind(eren) op school hun werk te komen bekijken. We hopen
dat velen van u van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Graag tot
dinsdagavond!

De wethouder geeft Juf Joke het certificaat.

Zwemmen
Op dinsdag gingen wij zwemmen in het zwembad Dol-fijn. We gingen een
wedstrijd doen. Eerst gingen de jongens tegen elkaar en won Tieme en daarna
gingen de meisjes tegen elkaar en won Nikki. Daarna moesten wij ook nog tegen
elkaar en won Nikki uiteindelijk. We kregen allebei een oorkonde en een kaartje
voor gratis zwemmen.
Groetjes Nikki van der Knaap en Tieme Hazewindus uit 6B

Museum
Donderdag 19 april heeft groep 4/5 een bezoek gebracht aan Museum Maassluis.
Juf Friedi (medewerkster van het museum) kwam ons ophalen op school.
We hebben vervolgens eerst een rondje gemaakt door het centrum van
Maassluis. Juf Friedi heeft ons een aantal belangrijke plekken uit de
geschiedenis van Maassluis laten zien.
Het meest bijzondere was dat precies op dat moment de brug in de haven open
ging en een super groot schip de haven uit ging varen.
In het museum kregen we een rondleiding, hebben we zelf kunstgeknutseld en
een eigen tentoonstelling gemaakt.
Het was een super leuke en leerzame ochtend

.

Techniekles groep 7
Groep 7 is deze week begonnen met twee lessen van de methode Maandtaak.
Maandtaak is voor de school geen nieuwe methode, maar wel de technieklessen
ervan. Deze worden nu ook gebruikt op school. De groep heeft een parachute
gemaakt en een helikopter van papier.

Workshop drama/toneel
In lessen begonnen met een actie-reactie spel, dat is een spel waar je een
opdracht op een papiertje krijgt. Bijvoorbeeld: ‘als iemand het raam open moet
doen, zing jij een liedje!’ Daarna mochten we zelf groepjes maken, en dan kregen
we een papiertje waarop een voorwerp, persoon en een plek op stonden die totaal
niet bij elkaar horen. Je moest een toneelstukje daarmee maken en dan moest
het publiek het voorwerp, persoon en plek raden. De volgende les mochten we
weer groepjes maken met een persoon, voorwerp en plek maar dit moest je zelf
verzinnen. Dat waren de twee workshoplessen.
Tessa en Hidde, groep 7

Einde van de eind-toets in groep 8
Aan het eind van de woensdagochtend zat de IEP-eindtoets er op!
Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en hard gewerkt. Een ijsje om
het einde van deze toets te vieren, is dan ook echt verdiend!

Jarige kinderen
Datum

Naam

Groep

Zaterdag 21 april
Caitlin de Graaf
Groep 6b
Zaterdag 21 april
Lisa Schenkeveld
Groep 6a
Zaterdag 21 april
Celisha Wong
Groep 8b
Zaterdag 21 april
Janisha Wong
Groep 8a
Maandag 23 april
Lars van Os
Groep 5
Maandag 23 april
Mink Wolf
Groep 1/2rood
Dinsdag 24 april
Reshano Bentura
Groep 1/2groen
Donderdag 26 april
Randall York
Groep 4
Vrijdag 27 april
Tuna Kelemci
Groep 7a
Vrijdag 27 april
Jip Vermeer
Groep 7b
Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Parro
Vorige week ontving u als ouders de eerste informatie over de app Parro. Een
gratis app die het voor ons als leerkrachten mogelijk maakt om u korte berichten
te sturen in een veilige en beschermde omgeving. Berichten die u een inkijkje
geven in het schoolse leven van uw kind(eren) of ondersteund zijn qua praktische
informatie.
Afgelopen week zijn er naar u door de leerkrachten per e-mail koppelcodes
toegezonden. Met deze koppelcode kunt u toegang krijgen tot Parro en de
jaargroep waar uw kind(eren) zitten.
Veel ouders hebben zich al gekoppeld en de eerste berichten ontvangen. Heeft u
de koppelcode nog niet gebruikt? Houd er dan rekening mee dat deze rond 7 mei
verloopt.
Agenda volgende week
Datum
24 april
27 april
27 april t/m 13 mei

Naam
Inloopavond 18:30 uur
Koningsdag
Meivakantie

Groep
Alle groepen
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Schoolvoetbal groep 5
Groep 5 was de laatste groep die een schoolvoetbaltoernooi had. Oorspronkelijk
hadden ze 7 maart hun toernooi, maar vanwege de vrieskou werd het toernooi
verplaatst naar 18 april. En dat was een prima zet, want wat was het nu heerlijk
zomerweer!!!
Beide teams hebben alle wedstrijden gewonnen, waardoor ze allebei 1e zijn
geworden van hun poule!
Het was een hele, gezellige en sportieve middag waarbij de teams erg leuk met
elkaar hebben (samen)gespeeld . Het plezier en de blijdschap straalde van de
gezichtjes van de kinderen!
Goed gedaan allemaal, gefeliciteerd!

Hieronder nog een verslag en een foto van 1 van de 2 teams.
Schoolvoetbal groep 5
Afgelopen woensdag, 18 april, was het dan eindelijk zover…..het
schoolvoetbaltoernooi voor groep 5! Het zonnetje scheen dus een prachtige dag
voor een toernooi. Team De Dijk mix 1, bestaande uit Anna, Sophie, Justin,
Ishairo, Wesley, Lucas, Lars, Thijs, Lina en Armanj, ging fanatiek van start. De
eerste wedstrijd tegen De Regenboog werd ruimschoots gewonnen, ook de
tweede wedstrijd tegen team Startpunt meisjes werd gewonnen en de derde
wedstrijd tegen de Ichtus werd zelfs met 14-0 gewonnen! De laatste wedstrijd
tegen het Startpunt mix team was best een lastige, maar ook deze werd winnend
afgesloten. De Dijck mix 1 werd dan ook eerste in de poule en mocht een mooie
beker mee naar huis nemen. Om het helemaal leuk te maken heeft iedereen uit
het team 1 of meerdere doelpunten gemaakt, het was dus echt teamwork. Super
gedaan!!! We zijn trots op jullie!
Uiteraard ook op de coaches en op de papa’s en mama’s die de hele middag langs
het veld hebben aangemoedigd! 😊

