Weekbrief 15 september
Geachte ouders en verzorgers,
Bent u al op het kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren) geweest? Fijn dat
wij op deze manier meer te weten komen over de talenten van uw kind. Als u het gesprek gemist
heeft, neem dan contact op om een nieuwe afspraak te maken. Wij willen graag weten wat uw kind
nodig heeft om zich gelukkig te voelen op De Dijck.
Heeft u de kleine verandering in het logo bovenaan deze weekbrief gezien? De Dijck bestaat dit
jaar 25 jaar! We gaan dat op verschillende manieren vieren, daarover meer in deze en volgende
weekbrieven.
Heeft u last gehad van onze staking? Ik hoop dat u met ons deelt dat het
heel zwaar is om alles goed te regelen in het basisonderwijs. Het doel van
de staking is onder andere aan te geven dat de werkdruk echt enorm hoog
is. We gaan ervan uit dat ‘Den Haag’ dit gaat beseffen en hier aan gaat
werken. Het was wel fijn om te zien dat er om kwart voor negen geen enkel
kind voor een dichte deur stond. Dank voor uw medewerking en hopelijk
ook uw begrip.
Afgelopen vrijdag mocht ik bij juf Dorathea in groep 8 zijn, toen zij haar groep een groot
compliment gaf. Eigenlijk gaat het in die grote groep heel best. De kinderen werken hard, de sfeer
is prima en ondanks dat het heel druk is, kan iedereen rustig aan zijn of haar talenten werken. Ik
wil de juffen, de kinderen en de ouders ook complimenteren met hun positieve inzet!
Voor de zomervakantie is meester Robert geslaagd voor de opleiding
schoolleider vakbekwaam.
Afgelopen woensdag heeft hij zijn diploma opgehaald.
Een hele prestatie. Dat verdient een bloemetje.
Gefeliciteerd!
Namens team De Dijck

Verjaardag 25 jaar De Dijck!
In de vorige weekinfo heeft u de eerste informatie kunnen lezen over het
feestje dat we a.s. vrijdag 21 september met de leerlingen willen vieren. Via
de Parro-app hebben veel ouders gereageerd en er hebben zich genoeg ouders aangemeld voor het
bakken van de cupcakes. Onze dank hiervoor! De ouders die zich hebben aangemeld zullen begin
volgende week geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken. Wat u allemaal alvast wel
kunt noteren, is dat uw zoon/dochter a.s. vrijdag geen fruit/koek voor de kleine pauze mee hoeft
te nemen.

Oproep overblijfkracht bovenbouw
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij de overblijf van de bovenbouw. Het gaat om de
maandag en/of de dinsdag van 12:00 uur tot 13:30 uur. Er zijn ook 2 medewerkers van Double
Sports aanwezig, maar wij willen graag een ‘eigen ouder’ erbij. U begeleidt het buiten spelen
volgens onze KIVA-regels. Hier staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Geïnteresseerd? Geef
u dan op bij onze administratie: Janneke Tebrugge (dinsdag en donderdag aanwezig) of via
administratie@dedijck.nl

Nieuws uit de groepen
groep 3
Op vrijdag ging groep 3 voor het eerst naar toneelles.
Wij vonden het heel leuk!
We hebben heel leuk Hans en Grietje gespeeld.
En de heks kwam ook en ze lachte heel gemeen.
Volgende week willen we weer naar meester Daniël.

Peuters Tin Tin
Wat is verven toch een feest!
Helemaal als je er lekker met je
handen in mag zitten.
Wij ontdekken wat er gebeurt als
je de kleuren rood,
geel en blauw mengt.
Alle kleuren van de regenboog
komen tevoorschijn
en als laatst is alles bruin!

Toneelles groep 7
Ons laatste uurtje op vrijdag staat de komende weken in het teken van toneelles. Vandaag was onze
eerste les waarbij we kennis hebben gemaakt met meester Daniël. Een hele enthousiaste meester
zo merkten we direct en zijn enthousiasme sloeg direct over op de groep. Een uur lang bewegen,
samen spelen, samenwerken en bovenal creatief denken. Vandaag in ieder geval het recept voor
succes! We hebben nu al zin in volgende week.

Komende week
Dinsdag 18 september zwemmen groepen 5 en 6.
Woensdag 19 september gaan de docenten zelf op studie. De school is dan dicht! Heeft u al opvang
geregeld?

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


wij op het schoolplein met de fiets toch gaan lopen, zodat de kinderen veilig kunnen spelen.



wij graag om kwart voor 9 willen beginnen met de les zodat er structuur en regelmaat is
voor de kinderen.

Studiedag woensdag 19 september
Omdat wij als docenten graag onze vaardigheden willen bijspijkeren en vergroten, gaan wij
woensdag 19 september op studiedag. Dat betekent dat de school dan dicht is. Het stond al in de
jaarplanning en op de schoolsite, maar voor de zekerheid nog even deze reminder.

Met vriendelijke groeten,
Namens Team De Dijck,
Robert Poortman

