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Beste ouders en verzorgers,
Metamorfose
De binnenkant van de school verandert langzaam van intens rood en blauw naar
lichte en rustige kleuren.

Het zal nog wel een weekje duren voordat de schilders klaar zijn. Weet u dat ze
in totaal 50 deuren moeten verven?

Personeelstekort
Net als bijna elke school in Nederland hebben wij te maken met een steeds
groter tekort aan leerkrachten. Door het vertrek van personeel in de
bovenbouw, hebben wij echt moeite om elke dag voor alle groepen een leerkracht
te vinden. Daardoor moeten wij nu regelmatig noodoplossingen bedenken om de
kinderen les te geven. Dit kan onder andere betekenen dat de groep van uw
kind(eren):
 voor 1 of meerdere dagen een andere juf heeft (de les kan dan doorgaan)
 verdeeld wordt over de andere groepen (er gaat wel een werkpakket mee,
maar er kan weinig instructie worden gegeven)

 naar huis gestuurd wordt (er gaat wel een werkpakket mee)
Ook heeft het personeel afgesproken dat het niet altijd dezelfde groep kan zijn
die hier de dupe van is. Soms wordt er een juf ‘doorgeschoven’ naar een andere
groep en wordt er een groep verdeeld of naar huis gestuurd, terwijl de juf
gewoon op school is. Zo proberen wij het ‘leed’ zoveel mogelijk te verdelen.
Wij hopen op uw begrip en medewerking als wij u vragen een dagje uw kind op te
vangen. Nu ben ik heel trots op mijn collega’s die een stapje extra lopen om uw
kinderen zoveel mogelijk goede les te geven. Ook geeft het mij een goed gevoel
dat ik weet dat er ouders zijn die desnoods zelf willen komen ondersteunen in de
klas als er een groep ‘in de knel zit’. Met elkaar geven wij uw kinderen de zorg en
aandacht die ze verdienen.

Geen staking op De Dijck 15 maart
Ook al zijn de personele problemen in het (basis)onderwijs heel groot, de
personeelsleden van De Dijck hebben met elkaar besloten dat staken nu niet de
beste manier is om dit aan Den-Haag te laten weten. Ons bestuur, Floréo, staat
ook niet achter de staking. De kinderen hebben dan ook gewoon les.(als we
genoeg leerkrachten hebben natuurlijk).
Het is wel heel goed mogelijk dat wij 15 maart een ludieke actie doen op school,
dan hoort u daarvan.

Vertrouwenspersoon
Overal waar mensen samenwerken kunnen er misverstanden ontstaan. Als we dat
niet tegen elkaar kunnen zeggen, kan dat leiden tot vervelende situaties. In die
gevallen kan een vertrouwenspersoon helpen. Die zorgt ervoor dat iedereen weet
wat er gedaan kan worden aan conflicten en waar je hulp kunt halen als wij het
niet meer weten. Voor onze school is dat juf Lidy Warffemius. Ze heeft
verleden week haar certificaat ‘vertrouwenspersoon’ gehaald. U kunt bij haar
terecht voor een luisterend oor en advies voor ‘hoe verder te handelen’ als u er
met de school niet uitkomt.

Juf Dorathea
Juf Dorathea heeft in de voorjaarsvakantie een skiongeluk gehad. Ook al was
het geheel buiten haar schuld (ze is van achteren aan geskied), ze heeft wel een
aantal ribben gebroken. We wensen haar een spoedig herstel.

Schoolfruit volgende week

2 mandarijnen per leerling

5 cherrytomaatjes per leerling

5 wortels per leerling

Altijd al een keer willen tennissen? Dan is dit je kans!
Op Tennisvereniging Evergreen hebben ze sinds dit jaar het all-in pakket voor
de jeugd: tennisles, vrij tennissen, elke maand een leuke activiteit en
wedstrijdjes spelen! Nog meer tennisplezier! Kom gerust een keer mee doen, je
kunt altijd een keer gratis mee doen. Meedoen? Stuur een mail naar
info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl. Tot op de tennisbaan?

Komende week
Maandag 11 maart
Woensdag 13 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

MR-bijeenkomst
bibliotheek groep A
schoolvoetbal groep 6
techniek groep 1/2
techniek groep 7/8

