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Beste ouders en verzorgers,
Studiedag
Vandaag hebben de leraren een studiedag gehad over het maken van goede
plannen voor het lesgeven. Na elke toetsperiode gaan we met elkaar kijken hoe
we uw kinderen het beste kunnen indelen in instructiegroepen. We berekenden
altijd met de hand de scores en de verwachtingen, want we weten al wat uw kind
op de volgende toets moet gaan scoren. Vanaf nu laten we al het rekenwerk door
de computer doen en kunnen wij ons storten op het maken van goede
onderwijsplannen.
Groep 6/7
Na de voorjaarsvakantie is er een lerarenwissel in groep 6/7. Juf Miranda heeft
aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden op De Dijck en juf Dorathea en
juf Brenda komen extra werken om het gat te vullen. Wij danken hen daar enorm
voor. Ook gaat groep 6/7 vanaf de voorjaarsvakantie les krijgen in het lege
lokaal naast groep 7. Dan hebben we de groepen 6 en 7 op één vleugel en kan er
goed samengewerkt worden.
Vragenlijsten
Ik wil nog een keer iedereen bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld. Dat is
door bijna 70% van de ouders gedaan. De uitkomst deel ik met u zodra wij hem
hebben geanalyseerd. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook nagenoeg
dezelfde vragenlijst ingevuld. Het is heel spannend om straks te zien hoe de
kinderen over de school denken. Ook hiervan gaan wij u verslag uitbrengen.

Carnaval
Gisteren hebben we al carnaval gevierd. Het was heel gezellig en voor iedereen
was er iets te doen.

Dansen

Glitters in het haar

knutselen

stoelendans

Kledingsinzameling
Bedankt voor de bijdrage in de kleding inzamelingsactie van Bag2School. Het was een enorme berg.
Het is ook wel fijn dat hij weer is opgehaald.

Kleur
Bent u al benieuwd naar de nieuwe kleuren in de school? Na de vakantie is er al veel te zien, maar
nog niet alles zal geverfd zijn. Tipje van de sluier:

Schoolfruit na de vakantie

1 mandarijn per leerling

1 appel per leerling

1 peer per 2 leerlingen

Komende week (na de vakantie)

Voorjaarsvakantie van 25 feb t/m 3 mrt
Maandag 4 maart - Controle hoofdluis
Dinsdag 5 maart

- Zwemmen groep 5-6

Woensdag 6 maart - Schoolvoetbal groep 5
Woensdag 6 maart - bibliotheek groep B
Vrijdag 8 maart

- techniek groep 5 en 6

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

