WEEKBRIEF 6 APRIL 2018

Geachte ouders,
Ook deze nieuwe weekbrief staat weer vol informatie. Er gebeurt heel veel op
een school met zoveel kinderen, ouders en leerkrachten. We hopen dat ook deze
weekbrief eraan bijdraagt dat u goed op de hoogte bent van wat er op de school
van uw kind gebeurt. Wanneer deze informatie bij u vragen oproept kunt u altijd
een email sturen of een afspraak maken. We houden ervan om in een open
verhouding met u als ouders samen te werken. Er gaat - zoals overal - natuurlijk
ook wel eens iets anders zoals we willen. Een open gesprek kan dan erg
verhelderend zijn.
Met vriendelijke groet en hoogachting, namens het team van De Dijck,
Ton van der Stoep, directeur. (0612514491; tonvanderstoep@dedijck.nl)
Leerlingenraad
De kinderen van de leerlingenraad hebben deze week geloot wie in de komende
maanden voorzitter en vice-voorzitter zullen zijn. De voorzitter is nu Sam van
Gelderen van groep 6a en de vice-voorzitter is Roos Bruneel van groep 7a. Wij
wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.
Zoals gebruikelijk hebben zij samen met de raadsleden van groep 8 nagedacht
over de agenda voor de komende vergadering. Die is aanstaande maandagmiddag.
Er staan twee punten op de agenda: spelen op het plein en wat daarvoor nodig is;
het rondgaan tijdens verjaardagen door kinderen van groep 8.
Hulp bij Koningsspelen
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden. Daarvoor is altijd extra
ouderhulp nodig. De ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben
hiervoor een brief ontvangen. Graag vestigen wij daar ook op deze plaats uw
aandacht op. We hopen dat we met uw hulp er een fijne en sportieve dag van
kunnen maken.

Nieuwe leerlingen en kinderen die overgaan naar een andere school
Op een school komt het regelmatig voor dat er kinderen vertrekken en ook dat
er nieuwe kinderen bij komen. Zo ook in deze periode.
Deze week hebben drie kinderen een plekje gevonden op een andere school. In
de eerste plaats is dat Hafsa uit groep 3-4. Zij is deze week begonnen op De
Parasol. Sanjana van groep 6b is vandaag gestart op Panta Rhei en Lucas van
groep 4 heeft voorlopig een plekje gekregen op de Gehlinckschool in Schiedam.
Hij gaat daar maandag beginnen.
We wensen hen alle drie een fijne tijd toe op hun nieuwe school.
In de komende maand komen er ook weer drie kinderen bij. Volgende week komt
Jack Basten op school in groep 1-2 rood en in de weken daarna mogen we Mink
Wolf (1-2 rood) en Reshana Bentura (1-2 groen) verwelkomen. We hopen dat zij
een fijne tijd zullen hebben op De Dijck. Hartelijk welkom!
Vervanging juf Thu
Vanaf volgende week is juf Marissa beschikbaar voor groep 3b. Zij zal op
donderdag en vrijdag voor deze groep zorgen. Juf Joke is dan op maandag en
dinsdag in deze groep. Doordat juf Marissa beschikbaar is kan juf Nannie zich
weer meer concentreren op haar werk in de ondersteuning van de kleutergroepen
en kinderen die extra hulp nodig hebben.
Een jarige juf!
Op woensdag april is juf Leonie jarig.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Jarige kinderen
Omdat juf Janneke deze week ziek was vindt u deze keer geen lijst met jarige
kinderen in de weekbrief.
Toch wensen we al deze kinderen een fijne verjaardag toe en feliciteren we hen
van harte!
Volgende week nemen we hun namen op in de weekbrief

Agenda volgende week
Datum
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 8 april

Naam
Vergadering MR
Aulamiddag groep B
Schoolvoetbal

Groep
8a, 5, 3a en 1-2 groen
Groep 4

Concert
Een van de ouders van klas 1-2 groen is klassiek zangeres van beroep, en zal op
21 april in De Lier optreden bij een leuk (voorjaars)concert, vlak in de buurt, in
De Lier (op de Priva Campus). Op het programma staan allerlei mooie, populaire
klassiekers uit de wereld van opera, operette en musical. De kaartverkoop van
dit concert komt volledig ten goede van Stichting Jarikin, en haar ondersteuning
van twee basisscholen op Haiti. Kaarten dienen gereserveerd te worden via tel:
0174 522820 of email: welcome@priva.nl

Paasontbijt in groep 6b:
Vorige week woensdag was het paasontbijt. Het was heel leuk en gezellig. Er was
heel veel lekker en heel gezond eten, zoals komkommers, melk, fruit, rijstwafels
en ook eieren. We hebben ook thee gedronken. We hoefden vandaag niet echt te
werken. Na het ontbijt hebben we geknutseld en getekend. Het was een leuke
dag!
Groetjes Ryan en Dean

Les ‘Gezonde voeding en bewegen’ in groep 6b
Op donderdag kwamen er twee jongens bij ons op bezoek, om ons les te geven
over voeding en beweging. Ze hadden een PowerPoint gemaakt. Ze lieten ons ook
een filmpje zien over wat je beter niet kunt eten en over sporten. Het was heel
erg leuk en leerzaam. Op het laatst mochten we ook nog just dance doen en
moesten we opschrijven wat wij altijd ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds eten.
Groetjes Sara en Tim
Schoon schoolplein
Misschien valt het u weleens op? Na het weekend liggen het schoolplein en de
bosjes eromheen vol met afval. Niet zo fijn voor spelende kinderen. Regelmatig
lopen onze kinderen met een vuilknijper en een afvalbakje rond om het plein er
weer netjes uit te laten zien. Vorige week hebben Oliwier en Vince uit groep 5
heel erg hun best gedaan! Hun afvalbak hebben ze een paar keer moeten legen
tussendoor, zoveel viezigheid vonden ze op hun rondje rondom het plein.
Oliwier en Vince, heel erg bedankt voor jullie hulp!

Boerderijles
We gingen met de fiets naar de boerderij in Maasland. De boer nam ons mee om
te zien hoe hij de koeien molk. Sommige kinderen mochten proberen om een koe
te melken, sommige kinderen vonden het vies om het uit te proberen. We gingen
eerst naar de hok waar kalfjes waren en de schapen en de lammetjes daar
mochten kinderen de kalfjes en de lammetjes voeden. Toen gingen we naar de
koeien, toen gingen we pauzeren . Toen kregen we te horen dat er elk moment
een kalfje geboren kon worden. Er was een grote kans dat het kalfje dood
geboren werd maar gelukkig is het kalfje levend geboren en het is een heel
schattig kalfje. Toen gingen we een speurtocht doen in groepjes door de
boerderij . Toen gingen we weer met de fiets terug naar school.
Zeinab en Kaoutar, groep 7
Schoolvoetbaltoernooi groep 3
Afgelopen donderdag was het schoolvoetbaltoernooi voor groep 3. Ze hebben
hartstikke goed gespeeld, ze zijn met drie andere scholen gedeeld 1e geworden!!!
Maar omdat er toch een nummer 1, 2 en 3 moest komen, is er gekeken naar het
doelsaldo. En op basis van het doelsaldo zijn ze 3e geworden.
Goed gedaan allemaal!!!

Schoolvoetbal groep 3 – Verhaaltje van Nova en Neil
Het team van de groepen 3 is 3e gewoorde met schoolvoetbaltoernooi.
de kinderen vonden het heel leuk.
de 1e wetstrijt heben we verlooren. en de 2e wetstrijt heben we gewonen . en de
3e wetstrijt heben we ook gewonen. Het was bij excelsior
Nova en Neil groep 3B

Nagekomen foto voetbal jongens groep 7

Engels in groep 8b
1x in de week hebben wij, net als de andere klassen, Engels. In deze les maken
wij opdrachten met behulp van de native speaker op het digibord. Deze meneer
praat accentloos Engels, de hele tijd! Om ons toch een beetje te helpen laat hij
goed zien wat hij bedoelt. Ook vertaalt de juf vaak wat hij heeft gezegd. In de
meeste lessen zit ook een praat-opdracht. Wij luisteren dan eerst hoe we de
zinnen moeten zeggen en daarna mogen wij met elkaar oefenen. Vaak is het een
vraag-antwoord opdracht. De Engelse woorden staan dan gewoon in ons werkboek
en kunnen wij zo oplezen. Sommige kinderen kunnen zelfs al zelf een antwoord
bedenken en in het Engels zeggen. Met zijn allen worden we hier steeds beter in!

