Weekbrief 8 september
Geachte ouders en verzorgers,
We merken dat bijna iedereen zijn plekje heeft gevonden op school. Er komt al regelmaat en
routine in de lessen en de eerste excursies en zwemlessen zijn al geweest. Het is heerlijk om te
zien dat er op school zoveel leuke momenten zijn. Het was heel spannend om de afspraken voor de
kennismakingsgesprekken via Parro te plannen. Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na is dat
goed gelukt. Fijn dat de leerkrachten ook met u kennis kunnen maken en af kunnen spreken hoe zij
uw kind(eren) nog beter kunnen begeleiden. Wij hechten grote waarde aan goed contact met u. Wij
hebben er meer vrede mee als u een keer teveel of te vroeg naar school komt, dan dat u later
denkt: “Had ik maar even naar de juf gegaan.” Hou ons op de hoogte van zaken die wij moeten
weten. Soms lukt dat niet om kwart voor negen, maar dan maken we een afspraak voor een later
moment.
Afgelopen woensdag is de Ouderraad bij elkaar gekomen. Het is fantastisch om te zien dat er
ouders zijn die best wel veel tijd in de ondersteuning van de school (en dus van uw kinderen) willen
steken. Mooi ook om te horen dat de ouderraad weer wordt ondersteund door verdere ouders die
af en toe bij schoolactiviteiten assisteren. Op de bijeenkomst kwam het hele jaar al voorbij. Wij
rekenen op uw steun (al is het maar bij één activiteit). U hoort nog van ons.

De ouderraad

(Nog wat zaken die eigenlijk in de vorige weekbrief hadden moeten staan)

Groep 7 De eerste schooldag
Eerste dag op school: eenmaal op het plein kan je niet meer terug naar huis, maar het was wel
spectaculair want….. er stond een springkussen. Als iedereen op het schoolplein is komt de
directeur het nieuwe schooljaar beginnen. En geloof het of niet we mochten van groep 8 tot en met
groep 1\2 op het springkussen en zo het nieuwe schooljaar in springen!!!
Iedereen vond het geweldig hoe het was gepland.
Het was een top begin !!!!!!!!

IJsjesfeestje in groep 3 en 1-2 groen
In groep 3 was het feest: Max van Leeuwen had tijdens de vakantie het 'vraagteken'-ijs geraden
van IJsmaker Jeroen, en daarmee ijs om te trakteren gewonnen. Heel de klas kon genieten van een
lekker bolletje (of 2) aardbeienijs.
En, omdat er zoveel ijs was, is hij ook nog bij zijn vorige klas, 1-2 groen langsgegaan.

Nieuws uit de school
Groep 6/7
de spelletjeskast
In groep 6/7 bij juf
Jennifer in de klas
hebben wij een
spelletjes kast. We
hebben hier leerzame
en coole spelletjes in
staan. Iedereen vindt
dit heel leuk! De spelletjes zijn voor 1 speler
en storen andere kinderen dus niet. De juf
heeft de spelletjes verzameld voor kinderen
die klaar zijn met al hun werk én de
weektaak. Een soort beloning voor hard
werken dus!
Onze mening: het is leuk en leerzaam. Vooral
voor de vakken rekenen, spelling en verkeer
zijn veel spelletjes. Ook zijn er veel nadenken inzichtwerkjes
Geschreven door Calista en Jolijn
Kindermonumentendag
Op donderdag 6 september was het Kindermonumentendag voor
alle groepen 7. De kinderen uit dit leerjaar ging op de fiets naar
de Groote Kerk. Na een leuke opening volgde een soort
wandeling door het centrum van Maassluis. Onderweg mochten
wij allerlei dingen bekijken en doen. Zo zijn wij in de molen
geweest en hebben wij de stuurhut op het schip de “Elbe”
bekeken. Het was een erg leuke ochtend! Mede dankzij de fijne
hulp van wat ouders/oma hebben wij hier echt van genoten.

theaterlessen
Vanaf volgende week vrijdag starten weer de theaterlessen op onze
school, net als 2 jaar geleden. De lessen worden gegeven door een
docent (Daniël) van het jeugdtheaterhuis.
Alle kinderen zullen gedurende een periode van 7 weken les krijgen op gebied van drama. Het is
altijd weer mooi om te zien hoe de kinderen hun talenten ontwikkelen en vorm geven, op een niet
alledaagse manier.
In het eerste blok komen de groepen 1/2 rood, groep 3, groep 6/7 en groep 7 aan de beurt.
Licht uit, spot aan!

Oproep van onze gastvrouw Patricia van den Berg
Beste ouders/verzorgers,
Voor dit schooljaar hebben we een klus Whatsappgroep en een schoonmaak Whatsappgroep
opgestart om zo het gehele schooljaar door de school bij te houden.
Doel van deze 2 groepen is dat we 3 a 4x per jaar de school willen schoonmaken en mochten er
klusjes zijn zoals dingen ophangen enz. dan wordt er in die groep een datum afgesproken.
Wilt u samen met ons de school fris en gezellig houden, kom ons dan helpen, u kunt zich dan
aanmelden bij Patricia van den Berg, emailadres: patriciavandenberg@dedijck.nl
Met vriendelijke groet,
Patricia van den Berg

Tin Tin Kinderopvang
Regen is af en toe ook heel leuk!
Na de zomervakantie was het ook weer tijd voor de naschoolse opvang!/BSO.Vervelen doen we ons
nooit! Ieder kind zoekt zijn of haar eigen uitdaging op en kan fijn spelen bij ons.
Zo ook afgelopen donderdag; Het had lekker hard geregend en daardoor bleven op het plein grote
en kleine plassen liggen,
Dat nodigt natuurlijk heel erg uit om daarin te gaan stampen! Normaal mag dat natuurlijk niet
maar nu wel en dat hoefde we niet twee keer te zeggen!

Dus hup, de schoenen en sokken uit, broek omhoog en heerlijk met zand “modderen”!

Bij een verjaardag hoort taart, ja toch?
Wie bakt er mee?
Op maandag 27 augustus zijn we met elkaar het nieuwe schooljaar ingesprongen. De
leerlingen vonden het een heel leuk idee om zo het jubileumjaar te openen. Toch miste de
kleuters nog iets...

Bij een feest hoort namelijk taart en dat was er niet!
Gelukkig is De Dijck dit hele schooljaar jarig en daarom doen
wij een oproep aan u als ouders.
Op vrijdag 21 september hopen wij dat we alle leerlingen
kunnen verrassen met een heerlijke cupcake. Voor deze
verrassing hebben we uw hulp nodig, wie bakt er met ons mee?

Vanaf a.s. maandag kunt u zich via de Parro app aanmelden om te bakken.
Schoolbibliotheek
Beste ouders,
Komende dinsdag 11 september start de schoolbibliotheek weer.
Groep A: groep 1 / 2 Rood, groep 3, groep 5, de groepen 6, 7 en 8 kunnen deze dag een mooi boek
uitzoeken dat ze graag willen lezen.
Op dinsdag 18 september kunnen de kinderen van groep B een boek gaan lenen.
Groep B: groep 1 / 2 Groen, groep 4 en wederom de groepen 6, 7 en 8
Wilt u uw kind een plastic- of stoffen tas meegeven, waarin het mee naar huis kan.
De kinderen van de groepen mogen dus iedere week hun boeken ruilen.
Wij wensen de leerlingen veel leesplezier!

Komende week
Maandag en dinsdag zal de directeur niet aanwezig zijn.
Woensdag is de regionale staking in het basisonderwijs. Heeft u al opvang geregeld?
Er zullen door de week heen nog kennismakingsgesprekken gevoerd worden.

wist u dat….
Om de schoolafspraken aan te halen en om nieuwe ouders te informeren van regels en afspraken
die wij hanteren zal ik regelmatig wat ‘wist u datjes’ plaatsen in de weekbrieven.
Wist u dat:


onze gastvrouw Patricia vanaf 8 uur alle absenten opschrijft die gemeld worden zodat we
niemand ‘missen’ tijdens de les.



wij onder schooltijd alleen de schoolingang aan de kleuterzijde gebruiken zodat we goed
zicht hebben op wie er de school binnenkomt.

Staking woensdag 12 september
Eerder stuurde ik u een brief over de regionale onderwijsstaking op 12 september. Tot nu toe
ervaren wij steun van u als ouder. Daar zijn wij dankbaar voor. Hou er rekening mee dat de school
woensdag 12 september gesloten is, ook al zal er iemand van het team in het gebouw aanwezig zijn.
Voor de volledigheid stuur ik –onderstaand- de inhoud van de eerdere brief mee.

31 augustus 2018
Betreft: staking PO in actie op 12 september a.s.

Geachte ouders, verzorgers,
Woensdag 12 september a.s. legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer, ook onze
school neemt deel aan de actie. Met de staking sluit het PO-front de estafettestakingen in heel Nederland af.
Het PO-front voert deze estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het
stijgende lerarentekort. Tevens is de loonkloof met het voortgezet onderwijs, ook in de nieuwe CAO, nog steeds
niet gedicht. Acties blijven daarom volgens het PO-front nodig.
Als school maken wij onderdeel uit van de samenwerkende schoolbesturen in VoornePutten, Rozenburg en
Maassluis. Ook zij spreken hun steun uit voor deze staking. Het is belangrijk dat we met elkaar een front blijven
vormen om de ernst van de situatie duidelijk te maken.
In de afgelopen periode zijn er goede stappen gezet om de werkdruk op de scholen te verminderen, tevens is er
geld vrijgemaakt voor salarisverbetering van onze leerkrachten. Echter, er is meer nodig!
Er is sprake van een toenemend lerarentekort, wat nu al tot de nodige problemen op onze scholen leidt. Ook
vragen we aandacht voor de positie van onderwijsondersteunend personeel. In de landelijke discussie missen we
hier aandacht voor, echter ook zij zijn en blijven belangrijk voor de toekomst van het onderwijs op onze scholen.
Het primair onderwijs verdient meer!
We begrijpen dat de staking op 12 september a.s. voor u ongemak oplevert. Toch vragen wij uw begrip en steun
voor ons personeel. Zij voeren actie in het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs, nu en in
de toekomst!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de brief, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Dijck
Robert Poortman

