Weekbrief 10

9 november

Beste ouders en verzorgers,
Schoolweek 10 ligt alweer achter ons. Van de ongeveer 40 schoolweken, dat betekent
dat we al op een kwart van het schooljaar zitten. Dat klinkt best wel vlot, maar de
leukste dingen moeten nog komen. De sintcommissie is al hard bezig met het grote
kinderfeest en zelfs de kerstcommissie heeft de eerste plannen al rond.
Schoolfoto’s
Heeft u de bestelkaart voor de schoolfoto’s ontvangen via uw kind? Mocht er iets niet
in orde zijn, kunt u via de leerkrachten, directie of via ouderraad@dedijck.nl doorgeven
wat er speelt. Ook als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de foto’s horen wij dat
graag.

Nationaal schoolontbijt
Afgelopen woensdag hebben we met elkaar genoten van een gezond ontbijt. Fijn om te
zien dat kinderen er ook van genoten. We hebben geleerd dat je met een goed ontbijt
de dag veel beter doorkomt en je daardoor nog beter kunt leren. Dank u voor de
medewerking om ontbijt bestek mee te geven.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar kunnen wij weer gebruik maken van het Steunpunt EU-Schoolfruit.
In week 46 zal de eerste levering zijn van het schoolfruit/groenten voor alle leerlingen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen, op deze dagen hoeft uw kind
geen fruit mee te nemen naar school.
Het fruit/groenten wat aankomende wordt geleverd is; waspeentjes, bananen en appels.

Nieuws uit de groepen
Groep 6/7
Onze juf is ziek en daarom hebben we af en toe een andere juf. Zelfs meester Robert
heeft ons een dag les gegeven. We zijn ook een dag verdeeld geweest over de andere
groepen. Gelukkig gingen de gymlessen en de theater-les wel gewoon door.
We hebben van de week geleerd hoe we werkwoorden in de verleden tijd moeten
gebruiken. Dan verandert soms de klank. De meester zegt dat wij tegen onze ouders
mogen zeggen: ”Pa of Ma, ik rook sigaretten.” En onze ouders mogen dan niet boos
worden! Gelukkig vertellen we daarna dat ‘rook’ de verleden tijd is van ‘ruik’.
Kinderen groep 6/7
Weet u waarom de
laptopkasten vaak zo netjes
zijn? Er zijn een paar kinderen
die het gewoon leuk vinden om
van alles op te ruimen. Doen ze
dat thuis ook met hun kamer?

Tin Tin
Tin Tin naar de kaboutermiddag
Afgelopen woensdagmiddag zijn wij met de kleuters van de BSO naar de
kaboutermiddag van het Duurzaamheids Centrum van Maassluis geweest. Wij begonnen
in de kring en luisterden naar een verhaaltje over kabouters die zoek waren, hierna
gingen wij buiten kijken of wij ze konden vinden. Wij hebben echt overal gekeken maar
helaas waren ze al weg, zodat wij onszelf maar gingen verkleden als kabouters. Binnen
kregen wij kabouterthee en -eten! Hierna hebben wij nog een eigen kaboutertuintje
gemaakt met aarde, glimstenen, houtsnippers en een mooi plantje erin. Het was een
gezellige
middag!

Komende week
Maandag 12 nov- aulamiddag groep B
Dinsdag 13 nov- schoolzwemmen groep 5 en 6
Zaterdag 17 nov- intocht van Sinterklaas

Met vriendelijke groeten,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

