WEEKBRIEF 12 JULI 2018
Geachte ouders.
Op de valreep van de zomervakantie ontvangt u nog een weekbrief met wat
laatste informatie. De school is leeg en opgeruimd. De kinderen zijn vertrokken
en ook de leerkrachten zijn begonnen aan hun welverdiende vakantie. Tot over
een week of zes!
Deze week hebben we afscheid genomen van een aantal leerkrachten die hun
loopbaan elders voortzetten. Voor een deel van hen zijn nieuwe juffen gevonden,
maar nog niet alle vacatures zijn vervuld. Er zijn wel veelbelovende gesprekken
gevoerd, maar die hebben deze week nog niet geleid tot benoemingen. Hopelijk
gaat dat in de komende weken wel gebeuren. U hoort van ons.
In deze zomervakantie zal ik de verantwoordelijkheid voor De Dijck overdragen
aan de nieuwe directeur Robert Poortman. Mijn periode als interim-directeur
wordt daarmee afgesloten. Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde
vertrouwen en voor de prettige samenwerking. Ik vind De Dijck een fijne school
waar ik met veel plezier heb gewerkt. Ik wens de school, dat wil zeggen
kinderen, ouders en het schoolteam een mooie toekomst toe!
Tenslotte wens ik u namens het schoolteam een fijne zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Ton van der Stoep, directeur

Weekbericht van Tin Tin
In het thema 'oef wat warm' hebben wij veel gespeeld met warm en koud. We
trokken onze winterkleding aan in de zomer en hebben geëxperimenteerd met
ijsblokjes. We hebben veel gezongen over ijsjes en als afsluiting van het thema
zijn we ook een echt ijsje gaan halen!

Vertrekkende kinderen
Aan het einde van het schooljaar zijn er altijd kinderen die van school wisselen.
Vaak hangt dat samen met een verhuizing: naar Spanje, zoals Caprice, of naar
Zuidland zoals Jhayden en Randall, of naar Maasland zoals Isabeau of naar een
ander deel van Maassluis zoals Dodge en Adrian.
Enkele ouders hebben voor hun kind al enige tijd geleden een andere school
gekozen. Dat betreft Rosalina en Quint (Regenboog) en Pim (Balkon). Recent zijn
daar Curran (Westhoek) en Fidelya (Panta Rhei) bij gekomen. Twee kinderen
gaan naar een school in Maasland. Dat zijn Fèrencz en Mara.
Ook zijn er kinderen die naar een school gaan met speciale deskundigheden, waar
zij beter geholpen kunnen worden. Vince gaat naar de Parasol in Maassluis en
Bradley naar een school in Rotterdam-West.
Tenslotte noemen we Riad en Batuhan. Zij gaan tijdelijk naar De Diamant met
speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Over een poosje komen zij weer
terug op De Dijck.
U ziet het: 19 kinderen gaan tijdelijk of voorgoed naar een andere school. Wij
wensen hen veel plezier en veel succes op hun nieuwe school!
Nieuwe leerlingen

Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe kinderen aangemeld bij De Dijck. Na de
zomervakantie komen er 17 kinderen nieuw op school.
Hun namen zijn: Gaby Margarittha, Miguel Margarittha, Martijn Lindeijer, Lana
van Leeuwen, Laya Odeh, Chloe Tjin Kon Kiem, Djenna Boogaard, Mohammas Safi,
Naya Safi, Melissa Mohammad Zadeh, Mileyna Petronella, Nuria Omigie, Ela
Yesilkaya, Majeed Al-Joruri, Jaliyah v Driel, Levi Vroombout, Veerle vd Berg.
We hopen dat zij gauw gewend zijn op De Dijck en een fijne schooltijd zullen
hebben op onze school. Welkom!

Tin Tin kinderopvang feliciteert haar medewerkers met hun
VVE certificaat

Tin Tin kinderopvang feliciteert haar medewerkers Aafke van de Kaa, Sanne van
Zoomeren en Suzanne Manders met het behalen van hun VVE certificaat (Voor
en Vroegschoolse Educatie) dat benodigd is voor het verzorgen van de
Peuteropvang dat 4 ochtenden gedaan wordt op de locatie van de Kardinaal
Alfrinkschool en basisschool De Dijck van Stichting Floréo.
Alle medewerkers in dienst van Tin Tin kinderopvang zijn nu VVE gecertificeerd en daar zijn wij natuurlijk best een beetje trots op.
Vanaf vorig jaar september hebben de cursisten de opleiding gevolgd, ook
werden zij onderworpen aan groepsconsultaties, waardoor niet alleen het
theoretische- maar ook het praktische gedeelte met goed gevolg afgelegd moest
worden.
Iedere deelnemer moest een portfolio maken en naar aanleiding hiervan een
presentatie geven en deze verdedigen. Allen hebben deze dan ook met goed
gevolg kunnen afsluiten.
Wilt u hun en andere collega’s in het écht zien werken, komt u dan gerust
vrijblijvend langs! Verder zal Tin Tin Kinderopvang na de zomervakantie starten
met het aanbieden van
Hele Dagopvang en wel van 07.00u tot 19.00u.

Er zijn nog plekken vrij, u kunt een inschrijfformulier aanvragen via :
info@tintin-kinderopvang.nl
Waar gaan de kinderen van de groepen 8 naartoe?
Onze 42 achtstegroepers zijn ook uitgevlogen.
16 kinderen blijven in Maassluis. Zij gaan naar het Revius Lyceum.
14 kinderen gaan naar Vlaardingen. Zij gaan naar de St. Jozefmavo, het
Geuzencollege, het Groen van Prinstererlyceum en Het Lyceum Vos.
7 kinderen gaan naar Maasland naar het Lentiz VMBO.
3 kinderen naar naar Naaldwijk naar het Floracollege, de Lentiz Dalton Mavo en
het ICS Westland
2 kinderen gaan naar Schiedam naar het Pronova College en het Stedelijk
Gymnasium

Groep 4/5 wenst iedereen van De Dijck een hele fijne zomervakantie!

Agenda
Datum

Naam

Groep

Maandag 27 augustus
Dinsdag 4 september
Woensdag 19 sept.

Eerste schooldag
Eerste zwemles
Studiedag

Alle kinderen
Groepen 5 en 6
Alle kinderen vrij

Negenenveertig jarige kinderen en vier jarige juffen in de zomervakantie
Een aantal kinderen heeft de verjaardag inmiddels al op school gevierd.
De complete lijst vindt u hieronder. We wensen iedereen een fijne verjaardag
toe!

Jaimy Dijkshoorn, Alina Bezghout, Daisy Roosekrans, Tim Roosekrans,
Utku Gögüs, Amber Nieuwland, Anouk Nieuwland, Fydelya Daldayamaz,
Mara Jalving, Eli Klein, Roos Bruneel, Lynn Noordermeer,
Quint Petronelia, Ismael Salgado, Fenne Tuit, Thijs de Heer,
Lea Kempen, Jack Wever, Pien Mittertreiner, Ava Mudde,
Ceylin Yalcin, Caprice Mudde, Famke Swertz, Lenn Tuit,
Mason v Wijnen, Saja Kako, Lalo Karim, Lois Vredenbregt,
Noa Boel, Khalid Yahyaoui, Tess de Kruif, Szymon Mikolajewioz,
Jona Wubbels,
Roijendry Ortela, Cornel v Wassenaar, Jolyn Barendse, Isa Heskes,
Lio Gerharts, Dianno Rutteman, Marouane Barkouh, Esila Stolarczyk,
Lindsey Baljeu, Fatmagul Gürbuz, Gabi Margarittha, Chloe Tjin Kon Kiem,
Nuria Omigie, Ela Yesilkaya, Majeed Al-Joruri, Jakiyah van Driel,
En de juffen Majet, Sabina, Christine en Suzanne van der Zande.
(en juf Renée is jarig op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar!)
Alle kinderen en juffen van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag
toegewenst!!!

