Weekbrief 16

-20 december

Beste ouders en verzorgers,
Dit is de laatste weekbrief van dit kalenderjaar. We hebben al 16 schoolweken
gehad en nog 25 te gaan. De komende 2 weken worden momenten van rust. Wij
weten dat deze momenten heel belangrijk zijn in ons drukke wereldje. We
kunnen ontspannen en ons weer opladen voor de volgende periode. Voor onze
kinderen is dat niet anders. We kijken terug op drukke, maar ook heel gezellige
en geslaagde activiteiten. Gisteren was de climax met het kerstfeest in de klas
en de ouderreceptie in de aula. Dank iedereen die een steentje heeft
bijgedragen. De kinderen hebben genoten. En daar doet iedereen het toch voor?
Terugkijkend naar het laatste half jaar zie ik heel veel geslaagde activiteiten.
Van ‘spring het jaar in’ en ‘cup-cake-feest’ tot filmavond rond het 25 jarig
bestaan van De Dijck. En van Sint en Kerst tot aulamiddagen. Het was een vol
eerste half jaar. En dan hebben we tussendoor ook nog gewoon schoolwerk
gedaan met allerlei excursies, gymlessen en uitstapjes. We zijn dus echt wel aan
vakantie toe.
Na de kerstvakantie zal in groep 7 juf Joke de werkdagen van juf Sabina
overnemen.
We gaan vanaf januari weer een paar oude zaken ophalen:
 De technieklessen zullen terugkomen. Verdeeld over de rest van het
schooljaar zullen steeds 2 groepen tegelijk verdeeld over verschillende
activiteiten kun kennis en vaardigheden rond ‘wetenschap en techniek’
gaan vergroten.
 De leerlingenraad gaat weer starten. We zijn nog aan het onderzoeken
wie precies deel gaan nemen per groep en hoe we het ‘in het vat gaan
gieten’, maar het komt zeker terug. Meester Robert zal dit op zich nemen.

Verder gaat de halfjaarlijkse toets-periode starten in januari en dat duurt tot
in februari. Via het portfolio en het portfoliogesprek wordt u over de resultaten
en vorderingen van uw kind geïnformeerd. Deze gesprekken staan gepland in de
week voor de voorjaarsvakantie.

Wat verwachten de Dijckers van 2019?
De kerstvakantie gaat bijna beginnen en daarmee komt ook het einde van het
jaar 2018 in zicht. Met een nieuw jaar voor de deur zijn wij nieuwsgierig naar
alle wensen/goede voornemens/verwachtingen die jullie hebben voor het jaar
2019. Wij vragen je om samen met je ouder(s) na te denken over wat je van
2019 verwacht. Heb je misschien wensen en/of goede voornemens. Heb je een
doel voor ogen dat je graag wilt bereiken. Ga samen in gesprek.
Kies uiteindelijk één doel of één wens of één goed voornemen en schrijf deze in
de wolk. Knip de wolk vervolgens uit en neem deze de eerste dag na de vakantie,
dus op 7 januari, mee naar school. (Je mag de wolk extra versieren of je mag
zelf een wolk tekenen.) We zullen de wolken ophangen in de aula en daarmee het
jaar 2019 samen beginnen.

Overblijfouders gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders. Door het vertrek van enkele
overblijfkrachten, moeten wij voor enkele dagen ons team aanvullen.
Wij zoeken:
Ouders voor op de maandagen bij groep 1/2rood van 11.45 tot 12.45 uur. Het
eerste kwartier help je in de klas en daarna ga je met de kinderen naar buiten.
Ook zijn we op zoek naar een ouders die de
maandagen en dinsdagen op het grote plein toezicht
willen houden bij de groepen 3 t/m 8. Dit is van
12.00 tot 13.30 uur.
Hier krijgt u uiteraard een ruime
vrijwilligersvergoeding voor.
U kunt zich melden bij de Janneke Tebrugge van de
administratie.

Schoolfruit
Op dit moment weten we nog niet wat we na de vakantie voor schoolfruit krijgen.

Overblijfkosten
Voor heel veel 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.

In januari maken wij de stand van zaken op en kunnen wij contact opnemen over
hoe u de pauzes in wilt gaan vullen voor uw kind.

Eerste week na de Kerstvakantie
Maandag 7 januari
Dinsdag 8 januari
Dinsdag 8 januari
Woensdag 9 januari
Vrijdag 11 januari

Hoofdluiscontrole alle groepen
Bibliotheek groep A
Kijkdag zwemmen groep 5/6
Bijeenkomst OuderRaad
Techniekles groep 7 en 8

Rest mij u nog namens het team van De Dijck fijne
feestdagen toe te wensen en een goede vakantie.

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

