Weekbrief 11

-16 november

Beste ouders en verzorgers,
Aulamiddag
Wat leuk om zoveel ouders te zien bij de aulamiddag van afgelopen maandag. En wat
hebben de kinderen alles goed geregeld. Van de optredens tot de presentatie. Top!
Verderop hier meer over. Op vrijdag 30 november zijn de andere groepen aan de beurt.

Schoolfruit
Er was voor ons wat onduidelijkheid over wanneer er schoolfruit wordt uitgedeeld.
Na goed overleg met de leveranciers hebben wij besloten om vanaf volgende week
alleen op woensdag en donderdag schoolfruit uit te delen. De derde portie is meer om
te proeven en ‘als erbij’ bedoeld. Houdt er dus rekening mee dat u op maandag, dinsdag
en vrijdag zelf iets meegeeft. Sorry voor de onduidelijkheid in afgelopen mailtjes.

Juf Jennifer neemt afscheid
Juf Jennifer heeft aangegeven per 1 januari 2019 te vertrekken van De Dijck. Wij
bedanken haar voor haar inzet voor de school en wensen haar veel werkplezier op haar
nieuwe school. Gelukkig voor groep 6/7 hebben wij in haar plaats een nieuwe collega aan
kunnen nemen: Juf Miranda Barg. Juf Miranda komt uit Dordrecht en komt fulltime bij
ons werken. Op 1 december zal ze al beginnen, zodat juf Jennifer haar goed kan
uitleggen hoe het gaat in de groep.
25-jarig filmfeest
In het kader van het 25-jarig bestaan van De Dijck willen we een filmavond organiseren.
We zijn nog aan het bedenken hoe, maar de datum staat al vast op vrijdag 14 december.
U hoort nog over hoe en wat.

Sinterklaas

Beste kinderen van de Dijck,
Hier alvast een berichtje van mij vanaf de stoomboot.
Ook dit jaar vier ik mijn verjaardag in Maassluis. Naast mijn verjaardag vieren
jullie ook dat de Dijck 25 jaar bestaat! Natuurlijk zal ik proberen om jullie
school een bezoekje te brengen op 5 december. Samen met álle kinderen van
de school maken we er een feestje van in de sporthal. Dit jaar zullen álle
kinderen een cadeautje van mij krijgen. Er hoeven dus geen surprises
gemaakt te worden om mij te helpen. Ik kijk er naar uit om jullie weer te
ontmoeten!
veel liefs van Sinterklaas.

Nieuws uit de groepen
Afgelopen maandag 12 november hadden de groepen 1/2 rood, 4, 5 en 8
Aulamiddag.
Het was een waar feestje!!
We kijken nu al uit naar de volgende keer.

Tin Tin Kinderopvang
Peuters op Kabouter-pad
Donderdag 15 november zijn we door kabouter klauter
uitgenodigd om het kabouter-pad te lopen. Daarbij
moesten we op zoek naar kaarten op de bomen in het bos.
Op de kaarten stonden allerlei leuke opdrachten om het
bos en de herfst te leren kennen. We hebben gerend, ver
gesprongen en geprobeerd hoeveel kinderen er nodig zijn
om samen een dikke boom te knuffelen! We hebben erg
veel plezier gehad vandaag.

Schoolfruit
Volgende week worden er Breabrun appels, Peren en Dino-meloenen geleverd.
De Dino-meloen is een fruitsoort waarvan de kinderen kunnen proeven.

... Wist je dat
*Een Dino-meloen 2 kilo weegt.
*Als een peer begint te groeien, hij groeit met de dikke kant naar boven? Pas als de
peer te zwaar wordt voor het steeltje, kantelt hij langzaam naar beneden.

Komende week
Maandag 19 nov- Portfoliogesprekken (middag)
Dinsdag 20 nov- Portfoliogesprekken (middag)
Dinsdag 20 nov- Bibliotheek groepen B
Woensdag 21 nov- Portfoliogesprekken alleen groep 5 en 8(middag)
Donderdag 22 nov- Portfoliogesprekken (middag)

Met vriendelijke groeten,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

