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25 januari

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week hadden we te maken met een ziektegolf. Er waren niet alleen
kinderen ziek, maar ook veel juffen en zelfs een meester. Fijn dat de kinderen
en u zo goed hebben gereageerd en dat we het met elkaar hebben opgelost.
Hopelijk is maandag iedereen er weer.
We hebben op school te maken met een onduidelijke internet storing. Hierdoor
konden sommige digitale toetsen niet helemaal vlekkeloos verlopen. We halen
alles wel weer in en krijgen het op tijd af. De vulling voor de portfolio’s komt
niet in gevaar. De storing wordt ook verholpen.

Afscheid juf Joke Markestein
Juf Joke Markestein gaat volgende week met (vervroegd) pensioen. Ik heb in de
boeken terug kunnen vinden dat juf Joke al vanaf 2006 bij ons werkt. Nu mag ze
gaan genieten van haar vrije tijd. Maar als er heel veel juffen ziek zijn, wil ze
nog wel eens komen vervangen. Dat zou fijn zijn, want we zullen u gaan missen.
Bedankt voor de jaren die u les heeft gegeven aan de kinderen van De Dijck.

Vogeltelling
Doet u dit weekend mee met de nationale vogeltelling? Onze groep 3 deed dat al
vandaag vanuit ons eigen observatorium.

Kunstproject
In het tweede lokaal van groep 8 staat tijdelijk een zeer ingewikkelde printer
die gebruikt wordt door een groepje kinderen in een kunstproject. Deze
lessenserie wordt gegeven door Nadine Kramer. Normaal werkt zij op het
kantoor van onze stichting Floréo. De kinderen leren meer over het echte
drukwerk en hoe je kunstwerkjes kunt maken met verschillende kleuren. De
resultaten volgen later.

Schoolvoetbaltoernooi 2019
Let op: de data zijn aangepast. Daardoor klopt de schoolkalender niet. De
toernooien van groep 3 en 4 worden op 1 datum gespeeld. Hierdoor konden alle
toernooidagen een week opgeschoven worden.
De data zijn als volgt:
Woensdag 13 maart groep 5 MSV ‘71

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

20 maart groep 6 MSV ‘71
27 maart groep 7 Excelsior M
3 april groep 8 Excelsior M
10 april groep 3 & 4 VDL
17 april reservedatum Vereniging afgelaste dag

Groep 6 kan zich al inschrijven t/m dinsdag 29 januari (uiterlijk 20.00 uur)
Groep 7 kan inschrijven vanaf woensdag 30 januari t/m dinsdag 5 februari
(uiterlijk 20.00 uur)
Heel veel plezier en succes!

Helpende ouders
De school zou veel minder draaien als er geen ouders zouden zijn die af en toe
komen helpen. Zoals bij de bibliotheek van onze school.

Namens alle kinderen: bedankt (alle ouders die ons ondersteunen)

Techniek in de groepen 3 en 4
Maandagmiddag was er voor de kinderen van de groepen 3 en 4 een
techniekmiddag.
De kinderen hebben in kleine groepjes zes verschillende techniekactiviteiten
gedaan. Wist u dat ijzer kan drijven? Zelfs als je er knikkers op legt? Weet u al
hoe u een ei op zijn punt kan laten staan?
De kinderen waren zeer enthousiast!
"Hebben we morgen weer techniekmiddag?"

Helaas....nee...nog even wachten: op maandag 11 februari is onze volgende
techniekmiddag!

Schoolfruit
Komende week worden de kinderen getrakteerd op mandarijn, appel en druif. U
weet nog wel dat wij schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het derde
extra fruit is meer voor ‘de proef erbij’.

Komende week
Maandag 28 januari
Woensdag 30 januari

MR-bijeenkomst
Bibliotheek groepen B

Vrijdag 1 februari

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Techniekles groep 6 en 6/7

