Weekbrief 14

-7 december

Beste ouders en verzorgers,
Sintfeest
Heeft uw kind van het Sinterklaasfeest in de Olympiahal verteld? Het was in
één woord: Geweldig! Wat leuk om te zien dat er zoveel dans- en zingtalent is op
De Dijck. Ik zag Sinterklaas genieten. Hij wil volgend jaar zeker terugkomen.
Inspectie op het Onderwijs
Maandag 3 december hadden we, tussen alle sint-activiteiten door, bezoek van
de Inspectie voor het Onderwijs. Op alle onderzochte onderdelen krijgen we
een voldoende. Hierdoor weten wij als team van De Dijck dat we op de goede
weg zijn. Er zijn natuurlijk wel verbeterpunten, maar we kunnen samen met u het
onderwijs voor uw kind verder ontwikkelen.
Vuurwerk
Afgelopen woensdag werd onze schoonmaakster onaangenaam verrast door
vuurwerk dat naar haar werd gegooid terwijl ze binnen stond! Gelukkig konden
we door snel optreden van een vader en de wijkagent de daders achterhalen. De
wijkagent zal de ouders informeren. Inmiddels is met groep 8 de afsprak
gemaakt geen vuurwerk mee naar school te nemen of in de buurt van school af te
steken. Ook niet het legale lichte vuurwerk. Dit hoort gewoon niet op een
basisschool. Wij gaan uit van uw begrip en medewerking om vuurwerk van De
Dijck weg te houden.
Kerstaankleding
Gisteren is de omslag naar Kerst gemaakt. Ouderraad en overige hulpouders
bedankt voor jullie inzet om het gebouw zo mooi aan te kleden. Dat wordt een
mooie Kerst!

De komende periode gaan we naast ons gewone
werk, werken aan dit mooiste feest van het
jaar. De kerstsfeer is er al, nu de
kerstgedachte nog uitstralen. Vrede op aarde.
Loop eens binnen om de sfeer op te snuiven.

Met vriendelijke groeten,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Overblijfkosten
Voor bijna 50% van de leerlingen is er door de ouders de overblijfkosten van
€ 35,00 betaald. Bedankt hiervoor.
Mocht u nog niet betaald hebben wilt u dit dan alsnog voor 30 december
overmaken op het onderstaande rekeningnummer;
NL81 RABO 0312 2836 95
t.n.v. Stichting Floreo
Met de vermelding van overblijf en de naam, groep van uw kind en
schooljaar 2018-2019.

Nieuws uit de groepen

Beste ouders en kinderen van De Dijck,
De Sint hebben we nog maar net uitgezwaaid, of het volgende feest staat alweer
voor de deur.
Bij deze nodigen wij alle kinderen alvast uit voor een kerstdiner in de eigen klas.
Het zal plaatsvinden op woensdagavond 19 december
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ouders zijn in die tijd van harte welkom voor
een hapje en een drankje in de aula.

Op naar een gezellig kerstfeest.
Team De Dijck

Schoolfruit
Volgende week gaan de kinderen een sinaasappel en een appel krijgen. Daarnaast
is er nog een stuk gele meloen extra om te proeven. U weet nog wel dat wij
schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het derde extra fruit is meer
voor ‘de proef erbij’.

Komende week
Dinsdag 11 dec- Bibliotheek groep A
Dinsdag 11 dec- Zwemmen groep 5/6
Houdt u er alvast rekening mee dat op vrijdag 21 december de school gesloten
is?

