Weekbrief 21

-8 februari 2019

Beste ouders en verzorgers,
Aulamiddag B
Zojuist is de Aulamiddag van groep B afgelopen. Wat was het druk bezocht en
gezellig. En wat hebben de kinderen toch veel verschillende talenten. Voor mij is
het goed om te zien dat ook de ouders zo trots zijn als ze hun kind zien stralen.

Letterdiploma
En we zijn niet alleen trots als we mooi kunnen optreden, we zijn ook trots op
wat we hebben gepresteerd. De kinderen van groep 3 hebben in 20 schoolweken
bijna alle letters van het alfabet geleerd. Op volgorde, maar ook achterstevoren
en binnenstebuiten. Dat vinden wij zo knap, daar hoort een echt letterdiploma
bij. Gefeliciteerd groep 3!

Schooladvies groep 8
Bijna alle kinderen van groep 8 hebben van de week hun schooladvies gekregen.
De eindtoets moet nog wel komen, maar met dit advies kunnen ze op zoek naar

een school voor voortgezet onderwijs dat bij hen past. Juf Winnie en Dorathea
hebben heel veel uur in de voorbereiding van het advies gestoken. Daar wil ik ze
heel erg voor bedanken.
Griepgolf en vervanging
Afgelopen week waren er bovengemiddeld veel kinderen ziek. Ook enkele juffen
voelden zich niet helemaal in orde. Gelukkig hebben we bijna alles kunnen
vervangen. Ik probeer via de Parro-App altijd de betrokken ouders te
informeren als er een groep wordt opgedeeld, maar dat lukt me niet altijd. Ik
hoop dat u dat begrijpt. Eigenlijk had ik als directeur van de week moeten
staken door geen vervanging te regelen en de kinderen altijd naar huis te sturen.
Ik zie deze actie niet als doeltreffend en heb daar ook niet aan meegedaan.

Schoolfruit
Van de schoolfruitleverancier kregen we het volgende bericht voor volgende
week: de kinderen krijgen

1 appel per 2 leerlingen

druif om te proeven

1 sinaasappel per 2 leerlingen

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’.

Komende week
Maandag 11 februari
Woensdag 13 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

-Techniek groep 3/4
-Bibliotheek groep B
-Portfolio mee naar huis
-Techniek groep 7/8

