Weekbrief 18

-18 januari

Beste ouders en verzorgers,
De toetsperiode is in volle gang. En ik merk bij de kinderen dat ze er met volle
enthousiaste invliegen. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. Die zult u
terugvinden op de portfolio’s. Wij maken de inhoud van het portfolio nu helemaal
in ParnasSys, ons administratieprogramma. Juf Rianne heeft met de portfoliowerkgroep hard gewerkt om dit voor het eerste portfolio (14 februari) voor
elkaar te krijgen.
De technieklessen zijn nu dan echt gestart. De groepen 1 en 2 hebben met
behulp van ouders allerlei technische hoogstandjes uitgehaald. Er is bijvoorbeeld
uitgeprobeerd hoe je een papiertje zover mogelijk door de lucht kan laten gaan
(vliegtuigje vouwen) of hoe je een gevouwen papiertje uit zichzelf weer kunt
laten platmaken (op het water leggen). Aanstaande maandag gaan kinderen uit
groep 3 en 4 leren hoe je een ei op zijn punt kunt laten staan. Daar zit namelijk
een wetenschap achter.

Gewoon mooi:
Ons logo is in de kleuren van de regenboog. En laat die regenboog nou net van de
week boven de school staan…..

Schoolvoetbaltoernooi 2019
Vanaf half maart gaat het schoolvoetbaltoernooi weer van start. Groep 5 trapt
af op 13 maart a.s. Het inschrijven gaat anders dan we afgelopen jaren gewend
zijn.
Het inschrijven gaat via de website van Buurtsport Maassluis:
http://www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolvoetbal-2019/

De eerste inschrijfperiode is al gestart: Kinderen van groep 5 kunnen
nu ingeschreven worden. Dit kan t/m dinsdag 22 januari (uiterlijk 20:00 uur).
Groep 6 kan zich inschrijven vanaf woensdag 23 januari t/m dinsdag 29 januari
(uiterlijk 20:00 uur)
Groep 7 kan zich inschrijven vanaf woensdag 30 januari t/m dinsdag 5 februari
(uiterlijk 20:00 uur)

Groep 8 kan zich inschrijven vanaf woensdag 6 februari t/m dinsdag 12 februari
(uiterlijk 20:00 uur)
Groep 3+4 kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 13 februari t/m dinsdag 19
februari (uiterlijk 20:00 uur)
Onthoud goed in welke week u uw kind kunt inschrijven! Buiten deze periode is
het niet mogelijk om uw kind in te schrijven.
De KNVB heeft de speelwijze voor het schoolvoetbal aangepast. Dit betekent
dat de kinderen in groep 3 t/m 6 op een kwart veld 6 tegen 6 zullen spelen. In
groep 7 en 8 wordt op een half veld 8 tegen 8 gespeeld.
N.a.v. de inschrijvingen zal Buurtsport Maassluis de teams onafhankelijk gaan
indelen. Door uw e-mail adres in te vullen bij de inschrijving, kunnen zij u op de
hoogte brengen van de teamindeling. Het programmaboekje wordt uiterlijk een
week voor de toernooidag op eerdergenoemde website geplaatst.
Tijdens deze toernooien hebben wij uw hulp wel nodig: Elk team heeft een
begeleider nodig, dus geef u op als begeleider tijdens de inschrijving. Bedankt!
Veel plezier & succes tijdens de toernooien!

Overblijfouders gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders.
Eén ouder 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 opzoek naar een ouder die de dinsdagen op het grote plein toezicht
wil houden bij de groepen 3 t/m 8. Dit is van 12.00 tot 13.30 uur.
Hier krijgt u uiteraard een vrijwilligers vergoeding voor.
U kunt zich melden bij de Janneke Tebrugge van de administratie.

Klusjesouders gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders (mogen ook opa’s / oma’s o.i.d. zijn) die op school
kleine klusjes kunnen verrichten als: een lamp verwisselen, een whiteboard
verplaatsen of een brievenbus ophangen. Heeft u af en toe een uurtje over in uw
agenda? U zou de kinderen en de school enorm helpen door op deze manier te

ondersteunen. Onze gastvrouw Patricia legt graag uit wat er de komende tijd
gedaan kan worden. Bel.: 0105919478.

Schoolfruit

U weet nog wel dat wij schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het
derde extra fruit is meer voor ‘de proef erbij’.

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 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.

Komende week
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Techniekles groep 3 en 4
Zwemmen groep 5/6
Bibliotheek groepen A
Techniekles groep 5 en 6

