WEEKBRIEF 26 APRIL 2018
Geachte ouders.
Het was goed om u afgelopen dinsdagavond te ontmoeten tijdens de Inloopavond.
Veel ouders maakten gebruik van de mogelijkheid om zich door hun kinderen te
laten informeren over hun schoolwerk. Er was veel te zien en te vertellen. Een
gezellig en nuttig uur!
Er worden al regelmatig berichtjes en fotootjes via Parro naar de ouders
gestuurd. Helaas hebben nog niet alle ouders hun koppelcode gebruikt. Zij
missen daardoor deze berichtjes. Houdt u er rekening mee dat de koppelcode
verloopt op 7 mei. Hopelijk zijn dan alle ouders aangesloten.
Namens het team mag ik u en de kinderen een fijne meivakantie toewensen. We
zien de kinderen graag weer terug op school op maandag 14 mei.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur De Dijck (tonvanderstoep@dedijck.nl;
0612514491)
Juf Karin start als Interne Begeleider van De Dijck
Op 1 mei begint juf Karin Jobse als interne begeleider van onze school. In de
afgelopen twee maanden heeft zij al een aantal keren meegedacht bij
vraagstukken ronde de zorg van de kinderen. Ook heeft zij zich uitgebreid
georiënteerd op haar toekomstige taak en wat er op zorggebied speelt op onze
school. Vanaf 14 mei is zij voortaan op maandag, dinsdag en donderdag op school.
Zij zal vaak te vinden zijn in de IB-kamer bij de ingang van de bovenbouw. Haar
e-mailadres op school is karinjobse@dedijck.nl.
We heten juf Karin hartelijk welkom op De Dijck en zien uit naar een prettige
samenwerking! Ook danken we juf Andrea voor de tijd en aandacht die zij in de
afgelopen maanden nog heeft besteed aan de kinderen van onze school terwijl zij
al vertrokken was. Hartelijk dank daarvoor!
Juf Lisa en juf Thu
We zijn blij om te kunnen melden, dat juf Lisa na de vakantie ook weer op
woensdag op school zal zijn. In de periode dat dit niet mogelijk was was juf Lidy
iedere woensdag in groep 5. Dat wordt vanaf nu weer om en om. Juf Lidy zorgt

op woensdag 17 mei voor de groep en juf Lisa op 24 mei enz. Op 17 mei gaat juf
Lisa zich weer bezig houden met de organisatie van het Levelwerk.
Juf Thu worstelt nog steeds met haar been. Deze week had zij jammer genoeg
een terugslag en kon daarom op woensdag niet op school zijn. Zij is op wisselende
dagen enkele uren per week op school. Langzamerhand breidt zij haar aanwezige
uren verder uit. Wij wensen haar sterkte en hopen dat binnenkort weer vaker op
school kan zijn.
Haar vervanging in groep 3b is als volgt geregeld: maandag en dinsdag 14 en 15
mei juf Nannie, woensdag 16 mei juf Joke, donderdag en vrijdag 17 en 18 mei juf
Marissa. Juf Joke gaat donderdag ook mee naar de "Lente-elfjes". (zie
hieronder)
Groepen 3 op zoek naar de kleuren van de regenboog
Op donderdagmorgen 17 mei gaan de kinderen van de groepen 3 naar de tuin van
het Duurzaamheidscentrum aan de Dr. Albert Schweitzerdreef. Daar zullen zij
op speelse wijze kennis maken met van alles van de natuur als zij op zoek gaan
naar stukjes van de regenboog, zodat de lente-elfjes daar weer op kunnen
spelen.
Bericht van juf Daphne uit Malawi
Hierbij een aantal foto’s vanuit Malawi. De brieven uit groep 4/5 en beide
groepen 6 zijn gegeven aan groep 6 van Nkhoma. De kinderen zijn gelijk aan de
slag gegaan met brieven schrijven als antwoord. De brieven en het bedankje
breng ik na de reis op school.

Quint, Maikel en de Leerlingenraad
Maandag 14 mei vergaderen de kinderen van de leerlingenraad weer. De vorige
keer spraken zij vooral over het spelen op het plein. Zij vroegen om wat extra
spelmateriaal. Dat is inmiddels gekocht en maandag zullen de kinderen
gezamenlijk de dozen uitpakken. Daarnaast zullen zij praten over de

aulamiddagen, de bibliotheek en over KiVa. Het wordt vast weer een
interessante vergadering.
Afgelopen donderdag heeft Maikel de Ridder afscheid genomen van groep 6a. Na
de vakantie gaat hij verder op het Startpunt. We vinden het natuurlijk jammer
dat hij vertrekt, maar wensen hem alle goeds toe en veel succes op zijn nieuwe
school.
Quint Petronilia van groep 5 kan uitstekend piano spelen. Zo goed dat hij
daarmee een wedstrijd heeft gewonnen. De hoofdprijs was een masterclass van
niemand minder dan de toppianist Cor Bakker. Op maandag 14 mei is het zover.
Dan vindt de masterclass plaats. We feliciteren Quint met deze bijzondere
gebeurtenis en wensen hem een fijne dag.
Schoolfruit
Maandenlang hebben de kinderen kunnen genieten van het schoolfruit, dat
iedere week voor niets beschikbaar werd gesteld. Dit was mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Europese Commissie. Helaas is het subsidiebedrag verbruikt
en is de verstrekking van gratis fruit gestopt. We hopen dat u dit opvangt door
weer zelf fruit mee te geven aan uw kinderen voor een gezonde lunch.
Veilige speeltoestellen
Deze week zijn de speeltoestellen op de pleinen weer zorgvuldig geïnspecteerd
door een deskundige. De conclusie was dat deze in orde zijn en dat er veilig op
gespeeld kan worden.
Insluipingsgevaar deur middenbouw / BSO
Omdat we ongewenst bezoek tijdens en na schooltijd willen weren zijn de drie
ingangen van de school onder normale omstandigheden dicht en moet men
aanbellen om binnen gelaten te worden.
Een zwakke plek is de deur van de middenbouw en de BSO. We hebben gemerkt
dat men regelmatig het slot naar buiten draait, zodat de deur op een kier blijft
staan. Dat is gemakkelijk voor het ophalen van een kind of zo, maar ook
insluipers kunnen daardoor ongezien via de trap van de middenbouw in de school
komen. Daarom doen we een dringend beroep op u om niet het slot naar buiten te
draaien en om als u ziet dat is gebeurd het slot weer naar binnen te draaien. Dit
alles terwille van de veiligheid van de kinderen.
De peuters van Tin Tin ontdekken met verf.
Regelmatig gaan we lekker aan de slag met verf. Het verven hoeft niet altijd een
mooie Picasso op te leveren. De activiteit van het verven, stimuleren van de

creativiteit en het ontdekken van materialen is ook een mooie reden. Daar weten
de peuters van Tin Tin wel raad mee.

Bezoek aan het museum van Maassluis groep 5
Op woensdagmorgen 18 april zijn wij naar het museum van Maassluis geweest.
Juf Friedy Kloen heeft ons eerst, tijdens de wandeling naar het museum, veel
verteld over de geschiedenis en historie van Maassluis. Ze liet ons het weeshuis,
de gevangenis zien en ze vertelde over de vlieten en de haven. Ook vertelde ze
over het zakkendragers huisje, een eenvoudige, gaaf bewaard pandje uit 1765
tegenover het museum. Boven de puibalk is een gevelsteen te zien met een
zakkendrager en de namen van de toenmalige bestuursleden van het
zakkendragers gilde. Het Gildehuisje was het verzamelpunt voor de sjouwer of
zakkendragers. Als er een schip in de haven moest worden gelost werd de bel
geluid en begaven de zakkendragers zich naar het Gildehuis. Als er te veel
mensen kwamen opdagen moest er om het werk worden gedobbeld. Dit dobbelen
werd ‘smakken’ genoemd en gebeurde in een zgn. Smakbak, die nog in de
historische collectie van het Gemeentemuseum aanwezig is. De gelukkigen
konden die dag dus een ‘smak’ verdienen. Pas in 1947 is het gilde officieel
opgeheven. In het museum mochten alle kinderen de dobbelstenen in de smakbak
gooien, dat was natuurlijk enorm leuk. Er was ook een maquette van Maassluis uit
1700, dit was erg interessant voor de kinderen. Veel kinderen zagen nog
gebouwen, bruggen en straten die er nu nog steeds zijn. De expositie van Henk
Valstar was voor de kinderen een inspiratie om zelf hun creativiteit op papier te
zetten. Het was een hele leuke ervaring om in het Maassluise museum te zijn.

Koningsspelen
We begonnen in de klas met een ontbijt. Dat was gezellig. De opening van de
Koningsspelen was leuk. Het werd geopend met het volkslied. Er werden daarna
leuke liedjes gespeeld, waarop alle kinderen meezongen en meedansten. Het was
ook leuk op de velden, want er werden leuke activiteiten gedaan, zoals
koningstref, blinde koning en koningsvoetbal. Er waren 8 onderdelen en 16 teams
die allemaal hun best hebben gedaan om tot een goede uitslag te komen.
Groetjes Quinten Muis en Evan Martinez Roig uit groep 6B

Dag tegen pesten in groep 8B
Op donderdag 19 april was het de internationale dag tegen pesten. Tijdens de
KiVa-les die week hebben wij onder andere gewerkt aan een poster. Door deze
posters laten wij zien dat wij allemaal tegen pesten zijn en dat wij willen dat het
stopt. De resultaten zijn erg mooi geworden!
U kunt de posters bekijken in de gang bij groep 8B

Jarige kinderen
Datum
Donderdag 3 mei
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Maandag 14 mei
Maandag 14 mei
Woensdag 16 mei
Vrijdag 18 mei
Vrijdag 18 mei

Naam

Groep

Dinand Kappers
Rik vd List
Aryas Said
Mark Riethoff
Laue Ali
Tessa Hoek
Femmy Plomp
Hailey vd Berg
Timo van Scheijndel

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

8a
8a
8a
1/2rood
1/2rood
7a
8b
1/2rood
3b

Allemaal vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Agenda
Datum
27 april t/m 13 mei
Maandag 14 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Woensdag 16 mei
Vrijdag 18 mei

Naam
Meivakantie
Controle Hoofdluis
Zwemmen
Regio-finale voetbal
Schoolhockey
Aulamiddag

Groep
Alle leerlingen vrij
Groep 1 t/m 8
Groep 5/6
Groepen 6
Groep 3 en 4
Groepen C

