Weekbrief 5 oktober
Beste ouders en verzorgers,
Deze week
Deze week een kortere weekbrief. Er is wel veel gebeurd hoor, maar ik merk dat het
meeste over de Parro-app met u wordt gedeeld. Ik vind het wel geweldig om te zien dat
er op De Dijck meerdere gastlessen worden gegeven. Van de brandweer tot ‘omgaan met
een beperking’. Misschien wilt u iets over uw werk of hobby komen vertellen; maak een
afspraak met de leerkracht van uw kind. Het is altijd leuk om ouders in de klas te
hebben met een interessant verhaal.
Studiedag 8 oktober
Hou er rekening mee dat de school aanstaande maandag 8 oktober dicht is. Wij worden
die dag bijgespijkerd in onze vaardigheden rond Expliciete Directe Instructie. Dat gaat
over hoe wij les willen geven; wat je direct ziet in de les. Ook omdat er nieuwe collega’s
bij zijn gekomen, gaan wij kijken hoe wij hier verder mee gaan.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is van start gegaan. In elke groep is er deze weken meer
aandacht voor ‘het boek’ en ‘het lezen’. Wij hopen natuurlijk dat uw kind heel veel leest
en boeken ‘verslindt’. U weet toch wel dat het lidmaatschap van bibliotheek voor uw kind
gratis is?
Stoep
Heeft u de stoep voor de hoofdingang van de school gezien? Sommige stoeptegels zijn
een eigen leven gaan leiden. Dat levert een gevaarlijke situatie op. Na herhaaldelijk
aangeven bij gemeentewerken is nu toegezegd dat komende week het trottoir wordt
aangepakt. Dat zou fijn zijn.
Met vriendelijke groeten,

Robert Poortman

Nieuws uit de groepen
De Brandweer in groep 4
Afgelopen maandag kwamen er in groep 4 twee brandweervrouwen op bezoek.
De kleding alleen al maakte meteen indruk.
We hebben les gehad over wat een brandweer eigenlijk allemaal doet?
Wat er nodig is om vuur te krijgen?
Wat te doen bij brand?
En welke voorzorgsmaatregelen je thuis kunt nemen, zoals een blusdeken, brandmelder
en brandblusser.

Groep 8
Nu we een paar weken bezig zijn, zien we dat bijna iedereen z'n draait heeft kunnen
vinden. We blijven met elkaar werken aan zelfstandig aan het werk gaan en blijven,
huiswerk maken/leren, KiVa regels en proberen we tussendoor ook nog momenten van
ontspanning te vinden.
Binnenkort hebben we een aantal leuke gastlessen en bezoekjes op de agenda staan. We
mogen op bezoek bij Lely om technieklessen te volgen. We krijgen bezoek van meneer
Brendal. Hij laat de kinderen ervaren hoe het is om met een beperking te moeten leven
(blind of doof bijv.). Langzaam komen ook de uitnodigingen vanuit het VO binnen
druppelen om eens een kijkje te komen nemen.

Woensdagmiddag heeft een deel van de groep meegedaan aan het handbaltoernooi bij
Unitas. We hadden ons goed voorbereid bij de gymlessen en dat heeft zeker geholpen.
Het team heeft de eerste prijs binnen gesleept, yes!
Ook de ouders hebben genoten van de fanatieke kinderen en de gezellige sfeer in het
team. Toppertjes!

Tin Tin
Op de BSO is er best wel eens wat te vieren!
Hoewel dit niet echt een feestje was maar een afscheid van 2 kinderen. Gelukkig komen
deze lieve kinderen over een half jaar weer terug! Daarom trakteerden ze op een
heerlijk zakje chips. Natuurlijk niet zo gezond maar voor een keertje mag dat best en
in het zonnetje hebben we er met elkaar van genoten.
Ook op de BSO streven we naar gezonde tussendoortjes. Als de kinderen uit school bij
ons komen, krijgen ze een bekertjes siroop en wat fruit. Om half 5 krijgen de kinderen
een rijstwafel met smeerkaas. Dat is iets waar ze ontzettend naar uitkijken en die wij
echt niet mogen vergeten! Als de kinderen naar huis gaan, mogen ze nog een klein
biscuitje

Komende week
Maandag 8 okt Studiedag- alle leerlingen vrij
T/m 14 okt Kinderboekenweek
Dinsdag 9 okt t/m 17 okt Projektweek
Dinsdag 9 okt Bieb groep A

