WEEKBRIEF 29 JUNI 2018
Geachte ouders.
De komende week staat in het teken van het afscheid van groep 8. Op
donderdagmorgen gaan alle groepen naar de musical kijken in het Lentiz College
op het Reviusplein. Op donderdagavond voeren beide groepen 8 hun musical op
voor hun ouders en voor andere belangstellenden. Ook in het Lentiz College. Op
vrijdagavond volgt dan het afscheid van onze beide groepen 8 in de aula van de
school. Vanwege de beperkte ruimte in de school is dit afscheid alleen voor de
kinderen en hun ouders en natuurlijk de leerkrachten.
Ook vanaf deze plaats wensen we alle kinderen een goede, zegenrijke toekomst
toe. Fijn dat jullie leerlingen waren van De Dijck. Wij wensen jullie heel veel
geluk op jullie nieuwe school. Het ga jullie goed!
Vorige week vertelden we over het Nederlands kampioenschap van de meisjes
van groep 6. En over hun huldiging. Dit alles krijgt nog een staartje. Zij zijn
uitgenodigd door de burgemeester om op het stadhuis te komen! Dat gebeurt
maandag. In de volgende weekbrief leest u daar vast meer over.
Afgelopen week zijn de portfolio's uitgereikt. In het begin van de week volgen
er nog enkele gesprekken daarover. Of op verzoek van de ouder óf op verzoek
van de leerkrachten. Als de leerkrachten u niet benaderd hebben en u wilt toch
een gesprek neemt u dan zelf even contact op met hen? Wanneer u geen vragen
of opmerkingen hebt over het portfolio is dat niet nodig.
Met vriendelijke groet en hoogachting, namens het team van De Dijck.
Ton van der Stoep, directeur

Picnick groep 3
Dinsdag 26 juni was mijn laatste "officiële" dag in groep 3b. Reden te meer om
gezellig met de kinderen van groep 3 (en juf Winnie) te gaan picknicken bij de
speeltuin van de kabelbaan. Er werd leuk gespeeld en veel plezier gemaakt en we
hebben er alle vertrouwen in dat er uit deze 2 groepen een leuke, nieuwe groep 4
zal ontstaan.

Ik heb genoten van de tijd in 3b en zal er volgende week nog zijn ter
ondersteuning van juf Thu.
Alvast een fijne zomer
Juf Joke.

Veranderingen in de formatie
Vorige week vertelden we u over vertrekkende leerkrachten. Deze week
vertelde ook juf Relinde dat zij is benaderd door een andere school en dat zij na
lang nadenken heeft besloten op deze uitnodiging in te gaan. Daardoor ontstaat
er ook een vacature van drie dagen in groep 7b naast juf Rianne en een vacature
van 1 dag naast juf Greet in groep 6.
U begrijpt dat we druk bezig zijn met het zoeken naar nieuwe leerkrachten die
de opengevallen plekken kunnen vullen. Daarvoor wordt er actief geworven op de

daarvoor bestemde plaatsen. We hebben deze week al heel wat gesprekken
gevoerd en gaan daar natuurlijk mee door tot de vacatures zijn vervuld.
Er is inmiddels ook al goed nieuws:
Een nieuwe juf voor groep 3
In het nieuwe schooljaar zal juf Martine Sas voor groep 3 zorgen. Juf Martine
woont in Maasland en werkt nu in Rotterdam. Zij heeft veel ervaring, ook in
groep 3. Op dinsdag 10 juli kunnen de kinderen met haar kennismaken tijdens de
wenmiddag. Ook op deze plaats heten we juf Martine van harte welkom en
wensen we haar een goede toekomst als leerkracht van De Dijck.
Projectgroep 4/5
Vrijdag 22 juni heeft groep 4/5 het project ‘spelen in een schonere wijk’
afgesloten met een opruimactie. Weg met al die rommel in de bosjes, op het
plein, op grasvelden en rondom speeltoestellen. En natuurlijk veiligheid voor alles
in opvallende gele hesjes.

Zwemles groepen 4
Dinsdag 26 juni was het dan eindelijk zover; groep 4 mocht voor de allereerste
keer naar het zwembad voor het schoolzwemmen.

Dus bus heeft ons gebracht bij ‘De Dolfijn’.
De buschauffeur draaide gezellige muziek onderweg. Het leek wel alsof we op
schoolreisje gingen.
Op naar vele leuke zwemlessen in groep 5.

Agenda
Datum
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

Naam
Portfolio gesprekken
Portfolio gesprekken
Inleveren Biebboeken
Musical uitvoering
Afscheidsavond

Groep
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Groep 8
Groep 8

Jarige kinderen
Datum

Naam

Groep

Naoufal El-Lioukmani
Isa-May okkerse
Savanna ter Beek

Groep 1/2groen
Groep 4/5
Groep 4/5

Zondag 1 juli
Zondag 1 juli
Maandag 2 juli

Maandag 2juli
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Woensdag 4 juli
Vrijdag 6 juli

Mustafa Sarikaya
Twan de Groot
Fleur Wurth
Ryan ter Beek
Aylin Duyar
Nova Kolmus

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

4/5
7a
8b
6b
1/2rood
3b

Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag toegewenst!

