Weekbrief 13

-30 november

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week
De afgelopen week hebben we weer veel pietenplaatjes en Sint-activiteiten voorbij zien
komen. Het wordt steeds spannender of de Goede Sint wel langs zal komen. Hopelijk
kunt u nog in uw agenda kijken of u op 5 december in de Olympiahal kunt komen helpen
versieren en opruimen. Het moet een groot feest worden en alle voorbereidingen
worden al getroffen door de Ouderraad.
De MR is afgelopen maandag bij elkaar geweest om zaken te bespreken waar
leerkrachten en ouders samen over mee denken. Het gaat dan over de toekomst van
Floréo (ons bestuur) en over financiën. Over de toekomst van Floréo wordt u binnenkort
geïnformeerd. Daar zijn ontwikkelingen in.
Het ‘schoenzetten’ donderdagavond was een groot succes. Vol verwachting klopt ons
hart…

Toen bleek vrijdagochtend ineens dat onze schoenen weg waren….
Gelukkig hingen er wel zakken met inhoud… en werd het probleem opgelost.

Te Laat Komen
Vanmorgen zag ik meerdere kinderen ruim na kwart voor negen de school binnenkomen.
Behalve dat ze dan wettelijk te laat zijn, heeft het heel wat gevolgen voor het kind
zelf:
 Je mist de ‘start van de dag’, waarin alle afspraken voor de dag gemaakt worden.
(vandaag juist het spannende schoen-zet-verhaal)
 Je stoort de les en je staat even ‘negatief’ in de aandacht
 Je mist uitleg van de leerkracht
Ik weet uit eigen ervaring dat het soms lastig is om je kind op tijd op school te krijgen,
maar ik doe toch een dringend beroep op uw verantwoording op tijd te kunnen starten.
Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, laat het weten aan de leerkracht of onze IB-er
Karin Jobse. Samen kunnen we dan zoeken naar mogelijkheden om uw kind op tijd op
school te krijgen.
Vertrek juf Sabina
Juf Sabina van groep 7 heeft aangegeven vanaf 1 januari op de Montessorischool
Maassluis te gaan werken. We danken haar voor haar jarenlange inzet voor De Dijck en
wensen haar op haar nieuwe school veel werkplezier toe. Gelukkig hebben wij een
vervangster kunnen vinden. Juf Petra Baas komt per 1 februari bij ons in groep 7
werken. Zij werkt nu in Honselersdijk en komt op dinsdag, woensdag(om de week) en
donderdag. Hierdoor krijgt juf Rianne wat tijd op dinsdag om haar andere taken op te
pakken. In de maand januari gaan wij aan de tijdelijke vervanging werken.
Komende week verwachten we Sinterklaas tijdens ons grote Sintfeest in de Olympiahal.
We vertrekken woensdag gewoon vanaf school en zijn gewoon om kwart over 12 uit. Dit
jaar geen surprises in de bovenbouw, maar een groot feest voor alle kinderen. En
natuurlijk een cadeau!
Met vriendelijke groeten,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Nieuws uit de groepen
Tin Tin Kinderopvang
Pakjesboot
Sinterklaas is weer in het land met al zijn pieten. Bij de naschoolse opvang konden de
kinderen hun eigen pakjesboot in 3D knutselen. De komende weken kunnen de kinderen
naar hartenlust, knippen, plakken, kleuren en misschien ook nog wel kruidnootjes bakken.
Vol verwachting klopt ons hart…

Schoolfruit
Volgende week is het schoolfruit een mandarijn, sinaasappel en worteltjes om te
proeven.
... Wist je dat
Mandarijnen vooral in de winkel liggen van oktober t/m mei?
Ze komen dan meestal uit Spanje of Marokko
De kleur van de mandarijn
kan verschillen van
dieporanje tot meer
groengeel.

Komende week
Dinsdag 4 dec
Woensdag 5 dec
Donderdag 6 dec

- Bibliotheek groep B
-Sinterklaasfeest
-Kerstversieren 19:30 uur (geef je op)

