Weekbrief 22 september
Geachte ouders en verzorgers,
We hebben al 4 van de ruim 40 schoolweken gehad. Wat gaat dat snel. Is de zomervakantie net
achter de rug, wordt er al aan het thema ‘herfst’ gewerkt. Afgelopen week was er een van
uitersten: van de eerste echte zieke en afwezige juffen tot en met feest vieren voor het 25-jarig
jubileum. Juf Greet is gelukkig weer helemaal hersteld en op het jubileum kom ik verderop nog.
Op de studiedag van afgelopen woensdag hebben de leerkrachten veel inspiratie opgedaan en
verschillende dingen geleerd. Van omgaan met begrijpend leesteksten tot: waar leiden we uw kind
eigenlijk voor op? Misschien wel voor een beroep dat op dit moment nog helemaal niet bestaat. Wat
heeft uw kind dan nodig? En we hebben ook geleerd dat het vak ‘onderwijzer’ een heel mooi, maar
ook moeilijk beroep is. Zeker als er steeds meer ‘op het bordje van de juf komt’. We zullen als
school dus keuzes moeten maken wat we wel en niet gaan doen. Het was zeer interessant. Nog
bedankt voor uw medewerking om de kinderen op te vangen. De volgende studiedag staat gepland op
maandag 8 oktober!
Afgelopen vrijdag hebben we een klein feestje gehad met de kinderen voor ons 25-jarig jubileum.
Bij de opening van het schooljaar hoorden de kinderen dat De Dijck 25 jaar bestaat. Het waren een
paar kleuterkinderen die zeiden: “Waar is de taart dan?” Dat vonden we zo leuk, dat het gisteren
uitliep op een groot cupcakefeest. Hartelijk bedankt aan alle bakkers, ze waren heerlijk en vooral
feestelijk. We gaan dit jaar nog vaker aan het jubileum werken, dat hoort u nog. De start was
geweldig! Supermarkt Jumbo bedankt voor het mogelijk maken van dit feest.

Informatieavonden
Volgende week zijn de informatieavonden. Wij hechten er grote waarde
aan dat u als ouder weet wat er in de groep door het jaar heen speelt. De
kennismakingsgesprekken waren over uw kind individueel, nu gaat het om
de algemene informatie. Van huiswerk tot gymlessen en van de vakken die
we geven tot hoe we met elkaar willen omgaan. Wij rekenen op uw komst.
We mailen u wel na afloop de informatie-PowerPoint. Omdat we de voordeur willen sluiten tijdens
de informatieronde, beginnen we echt om 19:30 uur. Inloop is vanaf 19:15 uur. De data van de
avonden staan onderaan deze weekbrief.

Juf Suzanne
Woensdag 26 september zal de laatste werkdag voor juf Suzanne bij ons op De Dijck zijn. Fijn dat
ze ons bij de start van het schooljaar zo goed geholpen heeft. Wij wensen haar veel geluk op haar
nieuwe school toe. Juf Brenda zal haar taak overnemen vanaf 1 oktober.

Nieuws uit de groepen
Peuters Tin Tin
De komende weken is het thema bij Tin Tin : Onderweg!
Bij de naschoolse opvang hebben de kinderen deze week meer
geleerd over de verkeersborden ze hebben de borden nagetekend
en ingekleurd zoals ze er buiten in het echt uitzien. Ook hebben we
de borden gebruikt in een buitenactiviteit, de kinderen moesten
doen wat er op het bord staat. SUPER LEUK!

Tin Tin Team

Groep 7
Directe en indirecte reden.
Thema 1 Organiseren van Taal hebben we vandaag afgesloten en we zijn helemaal klaar voor onze
eerste taaltoets in groep 7. A.s. dinsdag is het zover. Naast woordenschat zullen er ook andere
onderdelen terugkomen in de toets. Het lastigste onderdeel dit thema is het verschil tussen de
directe en de indirecte reden.
Bij de indirecte rede herhaal je letterlijk wat iemand zegt. Je gebruikt een dubbele punt en
aanhalingstekens. De letterlijke tekst begint met een hoofdletter.
Bij de indirecte rede herhaal je niet letterlijk wat iemand heeft gezegd.
Directe rede:
Meester Daniel zegt: 'We gaan allemaal in een kring staan.'
Indirecte rede:
Meester Daniel zei dat we allemaal in de kring moesten gaan staan.

Komende week
Informatieavonden (inloop 19:15 uur, start 19:30 uur):
Maandag 24 sept.: Groepen 1/2
Dinsdag 25 sept.: Groepen 3 en 4
Woensdag 26 sept.: Groepen 5 en 6
Donderdag 27 sept.: Groepen 6/7, 7 en 8
Handbal Woensdagmiddag 26 sept.
Schoolfotograaf Vrijdag 28 sept. Dit gaat de hele dag door.

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:


er elke donderdag ‘naschoolse sport’ is voor op het grote plein? We noemen dit
Sportinstuif. Van 15:00 tot 16:00 kunnen de kinderen onder begeleiding van een medewerker
van Welzijn E25 lekker buiten sporten.



er elke woensdag Speelgym is in de Olympiahal? Voor 1 Euro kunnen de kinderen uit groepen
3 t/m 6 zich van 13:30 uur tot 15:00 uur helemaal uitleven. De groepen 7 en hoger kunnen

daarna van 15:15 tot 16:15 terecht. Ook begeleid door Welzijn E25. Iets voor een
kinderfeestje?

Met vriendelijke groeten,
Namens Team De Dijck,
Robert Poortman

