Weekbrief 20

-1 februari 2019

Beste ouders en verzorgers,
We zijn in schoolweek 20 aangekomen, dat betekent dat het halve schooljaar om
is. De laatste toetsen worden afgewerkt en de portfolio’s worden gevuld. Wij
hopen alle ouders te spreken op de portfoliogesprekken.
Heeft u gezien dat groep 3 van De Dijck in De Schakel stond met de
schoolvogeltelling? Tussen alle sneeuwbuien door konden de kinderen heel wat
vogels aanstrepen op hun lijst. We zagen zelfs een ekster!
Over sneeuw gesproken: Wat ziet de wereld en de school er mooi uit in het wit.

De vraag van de week is: Hoe heet deze witte vorm van neerslag in de bomen?
Het doet ons veel plezier om hieronder enkele nieuwe collega’s aan u voor te
stellen. Ze beginnen op 1 februari in verschillende groepen in de school. Gelukkig
kunnen wij met deze juffen mensen vervangen die zijn vertrokken of extra
ondersteuning nodig hebben. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die juf willen
zijn of worden. Iets voor u? Neem contact op met meester Robert. De zijinstroom-PABO duurt maar een paar jaar.

Voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even in het kort voorstellen.
Mijn naam is Laura Palmen.
Ik ben 39 jaar en ik woon in Maassluis.
Samen met mijn man Bjorn hebben we 2 kinderen.
Een dochter Livia van 8 jaar en een zoon Tygo van 5
jaar.
Hiervoor ben ik 18 jaar werkzaam geweest bij een
commercieel bedrijf in Maassluis als administratief
medewerkster Verkoop Binnendienst.
Nu heb ik besloten het roer om te gooien en mijn
hart te volgen! Daarom ben ik sinds vorige maand
gestart met een 3-jarige Pabo-opleiding bij
InHolland in Rotterdam. Op dit moment zal ik 4
dagen werkzaam zijn als onderwijsassistent op de school De Dijck. Ik heb heel
erg veel zin in deze nieuwe uitdaging! Heeft u nog vragen kom dan gerust even
naar mij toe.
Groetjes,
Juf Laura Palmen

Mijn naam is Frederiek van Ingen.
Ruim 38 jaar ben ik in het onderwijs werkzaam, eerst
zo’n 13 jaar in het basisonderwijs.
Vervolgens heb ik jaren in het voortgezet onderwijs
gewerkt en heb ik Nederlands, Engels en rekenen
gegeven. Hierna ben ik gaan reizen, dat is mijn grote
hobby. Toen ik terugkwam ben ik weer in het onderwijs
gaan werken. De afgelopen twee jaar heb ik ingevallen
op diverse basisscholen.
Per 1 februari ga ik op De Dijck werken, op maandag en
dinsdag zal ik vooral ondersteunend werk doen in diverse klassen en op woensdag
sta ik voor groep 3. De afgelopen weken heb ik al wat rondgekeken op school en
de sfeer geproefd, dit alles maakt dat ik er veel zin in heb.

Schoolfruit
Van de schoolfruitleverancier kregen we het volgende bericht:

Lekker hoor en fijn dat de Europese subsidie ook hiervoor gebruikt wordt. U
weet nog wel dat wij schoolfruit uitdelen op woensdag en donderdag? Het derde
extra fruit is meer voor ‘de proef erbij’.

Overblijfouders gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar nog een overblijfouder.
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.
Hier krijgt u uiteraard een vrijwilligers vergoeding voor.
U kunt zich melden bij de Janneke Tebrugge van de administratie.

Komende week
Maandag 4 februari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari
Woensdag 6 februari
Vrijdag 8 februari

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

– Adviesgesprekken groep 8 (middag en avond)
– Adviesgesprekken groep 8 (avond)
– Zwemmen groep 5 en 6
– Bibliotheek groep A
- Studiemiddag voor het team (gewone schooltijden)
– Aulamiddag groep B

