WEEKBRIEF 6 JULI 2018
Geachte ouders.
De laatste schoolweek is altijd een bijzondere week. De kinderen van de groepen
acht hebben inmiddels afscheid genomen. Behalve dat de kinderen vertrokken
zijn in de richting van het voortgezet onderwijs betekent dit vertrek ook voor
een aantal ouders een definitief afscheid van De Dijck, omdat hun jongste kind
in groep 8 zat. Veel van deze ouders hebben jarenlang hun beste krachten
ingezet voor de school, daar veel beleefd met hun kinderen en dat is nu voorbij.
Daarom wil ik hen namens het team heel hartelijk danken voor alle prettige
contacten en ook hen veel geluk wensen voor de toekomst samen met hun kind!
Een school kan niet zonder de extra hulp van ouders: de medezeggenschapsraad,
de ouderraad, de klassenouders, leesouders, overblijfouders, coaches bij
sportwedstrijden, hulpouders bij allerlei activiteiten. Ouders helpen heel vaak op
school. Mede door hun inzet gebeuren er allerlei fijne dingen op school die
anders niet mogelijk waren geweest. Hartelijke dank daarvoor! We hebben de
ouders die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze hebben ingezet voor de
school uitgenodigd voor een ouderbedankmiddag, aanstaande maandag van 13:45
- 15:00 uur. Kinderen en leerkrachten willen u dan graag bedanken voor alles wat
u als ouders voor de school hebt gedaan in het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet en hoogachting, namens het team van De Dijck,
Ton van der Stoep, directeur

Schoolreis groep 1 en 2
Hoera, eindelijk is het zover!!!
Donderdag 28 juni, schoolreis voor de groepen Rood en Groen.
In een " stapeldekbus" naar de speel / ontdekboerderij DE MOLENWAARD.
Er was van alles te doen, beleven en ontdekken zoals:
verdwalen in het doolhof, pony rijden, op bezoek in een echte molen, wandelen
door de vlindertuin, een ritje op de tractor, knuffelen met de geitjes, heerlijk
ravotten in de speeltuin en was er ook een superleuke theatershow van Fien en
Teun.
We hebben lekker patat gegeten, en veel gedronken omdat het warm was.
Toen we bijna weer naar de bus gingen, kregen we een heerlijk ijsje.

Vlakbij school had juffrouw Christine een spannend grapje, mochten we van de
buschauffeur de gordel losmaken en onszelf verstoppen tussen de stoel. Alle
wachtende mensen dachten dat de bus leeg was en moesten bijna huilen!
Toen iedereen in de bus weer tevoorschijn kwam, waren ze heel blij dat het maar
een grapje was!
Wij vonden het een supertoffe schoolreis!
Lieve begeleiders, dank je wel voor jullie zorg en gezelligheid!
Leerlingen en leerkrachten van groep Groen en Rood.

Lerarentekort
De kranten staan vol met het nieuws van het lerarentekort. Overal in onze regio
ontstaan er op het laatste moment vacatures, die zo vlak voor de zomervakantie
niet of moeilijk direct kunnen worden ingevuld. Er spelen zich op scholen bizarre
taferelen af in de haast om de vacatures maar vervuld te krijgen. Ook onze
school heeft te maken met deze verschuivingen. En ook ons zal het niet lukken
op alle vacatures nog voor het eind van de komende week op te lossen. Wij
blijven er mee bezig tot er voor alle groepen een meester of juf gevonden is.
Ook in de afgelopen week zijn er meerdere gesprekken en telefonische
contacten geweest en ook voor maandag staat er een gesprek gepland met een
sollicitant. We zullen ouders van de kinderen van de groepen waar nog vacatures
zijn informeren als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Vacatures groepen 8 en 7
Op onze school beperken de problemen zich tot de hoogste groepen. Er was al
een deeltijdvacature voor groep 8b voor de dagen dat juf Dorathea niet
beschikbaar is, maar deze week heeft ook de beoogde juf voor groep 8a - juf
Suzanne van Trigt - voor een andere school gekozen. Aangezien zij met juf
Sabina een vast duo vormde, dat hierdoor verbroken wordt, ontstaat er een
fulltime vacature voor groep 8a. Zoals u las zijn we al volop aan het werven en
zullen we de ouders van de kinderen van deze groepen op de hoogte houden van
nieuwe ontwikkelingen.
Dat geldt ook voor de vacature in groep 7b naast juf Rianne. De veelbelovende
contacten van deze week hebben uiteindelijk nog niet tot een oplossing geleid.
Voor groep 7a waar een vacature ontstond door het vertrek van juf Leonie is
intussen wel een oplossing gevonden. Juf Brenda van Wijk zal op maandag t/m
woensdag voor deze groep zorgen en juf Sabina op donderdag en vrijdag. Juf
Brenda heeft in het afgelopen jaar vaak ingevallen op school. In de eerste helft

van het schooljaar in groep 4 en in de laatste maanden in de groepen 6b en 7. We
zijn blij dat deze oplossing is gevonden en wensen haar veel succes samen met
juf Sabine!

Groep 3
Deze week zijn we veel op pad geweest! Op dinsdag kregen we een rondleiding in
de Hoogvliet. Het was erg leerzaam en superleuk. De kinderen hebben het
magazijn bekeken, de vriezer gevoeld, van alles kunnen proeven en vragen. Alle
kinderen mochten ook achter de kassa boodschappen scannen, echte talentjes
hoor. Toen we weggingen kregen de kinderen een vakantie-doe-boek en een pakje
dino kaartjes, wat een feest! Wij willen de supermarkt Hoogvliet bedanken voor
de gezellige ochtend en de cadeautjes die we gekregen hebben.
Op woensdag was meester Ton jarig en dat hebben we kort kunnen vieren, hoera
voor meester Ton! Ook hebben we aan het eind van de ochtend alle kinderen van
groep 8 uitgezwaaid. Zij hebben nog een paar dagen met elkaar en dan gaan ze
zich klaarmaken voor een groot avontuur, veel plezier allemaal.
Donderdag mochten we weer op pad. Dit keer gingen we kijken naar de musical.
Na hard oefenen waren ze er klaar voor om aan de school te laten zien hoe goed
ze toneel kunnen spelen. Knap gedaan!
De hele week hebben wij hulp gekregen van Quinty Penning, een oud student van
de Dijck. Bedankt voor je inzet deze week.

Schoolreis groep 4/5
Vrijdag 29 juni was het eindelijk zover: schoolreis. Het was prachtig weer, dus
genieten in Blijdorp. We hebben veel gezien: stoeiende ijsberen, in water
spelende olifanten, eigenwijze apen, luie leeuwen en tijgers en enge krokodillen.
De speeltuin was ook een groot succes. Als afsluiting kregen we een heerlijk
ijsje. Vader van Lois, moeder van Inge en moeder van Anouk bedankt voor het
helpen/begeleiden.
Groetjes uit groep 4/5.

Hieronder een verslag van Indira uit groep 5.
"Het was geweldig in Blijdorp"
Er gingen groepen van De Dijck naar de dierentuin. Het was heel leuk. Er was een
baby zeekoe en ook een babygiraf. De ijsberen speelden leuk met de bal. En de
pinguïns zwemmen leuk. We speelden in de speeltuin, dat was leuk. Het was koel
in de tunnel van het Oceanium. We hadden genoeg begeleiders, dat was fijn. We
gingen weer terug naar huis en dat was ook leuk, want we gingen feesten! We
zaten in een partybus. Bij aankomst waren we verstopt, de bus toeterde en we
kwamen tevoorschijn.
Groetjes, Indira

Wenmiddag
Aanstaande dinsdag gaan de kinderen even kijken in hun nieuwe lokaal en
kennismaken met hun nieuwe juf. Dan zullen er ook kinderen komen kijken, die nu
nog op een andere school zitten, maar na de zomervakantie op De Dijck komen.
De jongste kleuters zullen merken dat hun groep kleiner wordt omdat de oudste
kleuters gaan kennismaken met juf Martine van groep 3. De kinderen van de
beide groepen 3 gaan naar juf Renée en de kinderen van groep 4 gaan naar juf
Winnie en juf Lidy. Hun lokalen zijn te vinden in de middenbouw.

De kinderen van groep 4-5 gaan naar juf Jennifer in het lokaal beneden waar nu
groep 6a zit (naast de groepen 8). Juf Greet ontvangt de kinderen van groep 5 in
het lokaal waar nu groep 6b zit (boven naast de groepen 7) De kinderen van 6a
gaan naar het lokaal van meester Twan waar juf Sabina hen zal vertellen wat hen
in groep 7 te wachten staat. Datzelfde doet juf Rianne bij groep 6b in het
huidige lokaal van juf Leonie.
De kinderen van groep 7b gaan naar het middelste lokaal beneden bij de aula en
maken daar kennis met juf Dorathea. De kinderen van groep 7a gaan naar het
lokaal waar nu juf Jennifer haar klas heeft. Daar zal juf Suzanne van Trigt hen
van alles vertellen over groep 8.
We wensen iedereen een hele gezellige middag toe.

Op bezoek bij de burgemeester
Afgelopen maandag zijn wij, de voetbalkampioenen, op bezoek geweest bij de
burgemeester. Hij heet Edo Haan. Ook was er een wethouder: Fred Voskamp. De
twee coaches (Linda en Marjelle) en juf Relinde gingen ook mee naar het
stadhuis. We hadden allemaal ons voetbaltenue aan. Toen we aankwamen, zagen
we iemand met een camera zitten. Dat was iemand van de WOS. Ook waren er
meerdere fotografen. We kregen allemaal iets te drinken en cake.
De burgemeester kwam aan en we gingen in de tuin zitten. We hebben hem
verteld hoe het voetbaltoernooi was en hoeveel wedstrijden we gespeeld hebben.
Ook hebben we alle 5 de bekers en de schaal laten zien. Er zijn daarna meerdere
groepsfoto’s gemaakt en we hebben ook nog onze yell gedaan: hup hup hup, de
meiden van De Dijck hebben de cup, yeah!! We hebben ook allemaal een
medaille gekregen. Daar stond op: ‘De gemeente Maassluis is trots op haar
kampioenen.’
Later werden we nog geïnterviewd door iemand van het AD. Na het bezoek
hebben we even buiten bij het stadhuis gegeten en zijn we daarna weer naar
school gegaan. Het was een super leuk bezoek!!
Groetjes van de kampioenen: Bloem, Nikki, Sara, Rojin, Faith, Kyra, Shuneysha,
Mette en Noa!

Leerlingenraad
Afgelopen maandag hebben de kinderen van de leerlingenraad voor het laatst dit
schooljaar vergaderd. We spraken over de schoolreisjes en over de
sporttoernooien. De kinderen gaven een aantal tips die we doorgeven aan
degenen die volgend jaar deze activiteiten gaan organiseren zodat zij daar hun
voordeel mee kunnen doen.
Het liefst praten de kinderen over het plein en het spelen op het plein. Helaas
was de landschapsarchitect die een ontwerp heeft gemaakt voor een nieuwe
groene inrichting van ons plein deze maand ziek geworden. Daardoor was het
ontwerp nog niet aan het team gepresenteerd en kon dus ook de leerlingenraad
er nog niet over praten. Dat komt vast goed in september.
Maar dan zal de leerlingenraad anders van samenstelling zijn. Dat komt omdat
Milan en Femmy van school zijn en Jhayden en Isabeau gaan verhuizen. Voorts
moeten we een oplossing vinden voor het feit, dat een paar kinderen volgend
school jaar samen in een groep zitten, terwijl het de bedoeling is dat er per
groep een kind de groep vertegenwoordigt. Maar dat wordt in september wel
opgelost.
Voor nu wil ik namens alle juffen meester allen kinderen van de leerlingenraad
bedanken voor alle tips en ideeën. Nardo, Mees, Liza, Nova, Isabeau, Sam, Thijs,
Sam, Elize, Lisa, Roos, Jhayden, Milan en Femmy, Heel hartelijk dank!
Agenda
Datum
Dinsdag 10 juli
Woensdag 11 juli

Naam
Wenmiddag in nieuwe
groep
Verjaardag vieren
juffen en meester

Groep
Alle leerlingen
Alle groepen

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli

Laatste schooldag
Zomervakantie t/m 26
augustus

Alle groepen

Werkdruk
U heeft wellicht gelezen dat de regering extra geld beschikbaar heeft gesteld
om de werkdruk voor de leraren te verminderen. Onder leiding van de
personeelsleden van de MR heeft het team van De Dijck erover nagedacht hoe
dit geld het beste kan worden ingezet.
Hun conclusie was dat het fijn zou zijn als iedere leerkracht een normale
middagpauze zou kunnen hebben van een half uur. Nu schiet dat er te vaak bij in.
De tweede wens was dat de leerkrachten hulp zouden kunnen krijgen bij allerlei
werkzaamheden die niet direct tot hun lesgevende taak horen, maar wel veel tijd
kosten, zoals kopiëren.
Om aan de eerste wens tegemoet te komen hebben we een contract afgesloten
met een organisatie die zorgt dat er twee sport- en spelleraren op school komen,
die in de middagpauzes met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan beslag gaan
en op hen letten samen met de vaste overblijfkracht.
Om te helpen met het vervullen van de tweede wens hebben we mevrouw Patricia
van den Berg bereid gevonden om iedere ochtend van 8 tot 12 uur als gastvrouw
/ conciërge op school aanwezig te zijn om allerlei werkzaamheden te verrichten
die de werkdruk verminderen. U kent Patricia als overblijfouder en als
bibliotheekmoeder, die al erg actief is voor de school als vrijwilliger en vanaf
augustus dus als vaste kracht op school aan de slag gaat.

Jarige kinderen
Datum
Zaterdag 7 juli
Maandag 9 juli
Dinsdag 10 juli
Donderdag 12 juli

Naam

Groep

Sophie de Groot
Jarodiên Ortela
Rosalina Petronilia
Kaoutar el Azzouti

Groep
Groep
Groep
Groep

5
5
3b
7a

Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag toegewenst!

Schoon schip
Aan het eind van het schooljaar willen we graag schoon schip maken en we
denken dat u dat ook wilt.
Daarom geven wij u nog even door dat een aantal ouders het overblijfgeld over
het afgelopen jaar nog niet heeft betaald. Wij vragen u omdat alsnog in orde te
maken. De overblijfouders hebben hun oppaswerk gedaan en hebben de passende
vergoeding ontvangen. Veel ouders hebben wel hun bijdrage overgemaakt. Het is
belangrijk dat iedereen dat doet. Wanneer u niet meer weet of u wel of niet
hebt betaald kunt het beste even bellen met juf Janneke. Zij is op dinsdag en
donderdag op school.

