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Paasversiering
Twee etalages in de trappenhuizen zijn weer leuk versierd voor het Pasen,
dankzij de ouderraad. Het ziet er heel gezellig uit!

Staking of geen staking? Juf of geen juf?
Wij waren afgelopen vrijdag 'gewoon' open en uw kinderen konden 'gewoon' naar
school. Als team vonden wij een staking nu niet het goede middel om duidelijk te
maken dat wij goed onderwijs willen geven. Hoe lang dat zo 'gewoon' door kan
gaan, is de grote vraag. Nu moeten wij al regelmatig een groep verdelen of naar
huis sturen omdat wij bij vervanging geen juf kunnen vinden. Dank voor uw
begrip als wij dan een beroep op uw medewerking doen. We kregen een mailtje
van een ouder die ons bedankte voor onze inzet, dat deed ons heel goed. Voor de
kinderen van groep 4 is het ook heel duidelijk:

Zegt het voort!
De komende 2 weken wordt op maandag en dinsdag in onze groep 8 lesgegeven
door leerkrachten die eigenlijk op de Kardinaal Alfrinkschool werken. Zij hebben
gehoord van onze personele problemen en komen ons helpen. Juf Linda en
Danielle: alvast bedankt voor jullie komst, jullie helpen ons enorm.....
Schoolkorfbaltoernooi
In de vorige weekbrief stond een oproep om uw kinderen van groep 3 t/m 8 op
te geven voor het schoolkorfbaltoernooi. Daar kunnen zich nog meer kinderen
voor opgeven. Dat kan nog tot 22 maart:
www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolkorfbal-2019
Schoon en gefixt
Ja, ze waren er weer. Actieve ouders die een ochtendje van hun tijd gebruiken
om ons te helpen het gebouw schoon te houden en klusjes uit te voeren.
Geweldig, het ziet er weer spik en span uit en het licht op het toilet doet het
weer helemaal goed. Bedankt!

Fysieke spelletjes
Wij merken dat de laatste tijd in de pauzes steeds meer gespeeld wordt op een
heel fysieke manier. Veel kinderen duwen elkaar en trekken aan elkaar tijdens
hun spel. Wij proberen dit zoveel mogelijk om te buigen naar spelletjes waarbij
kinderen elkaar niet snel pijn zullen doen. Wilt u daar ook met uw kind over
praten?
schoolfruit
Op dit moment weten we nog niet welk fruit we met schoolfruit gaan krijgen.

Komende week
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 22 maart

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

-techniek groep 3 en 4
- zwemmen groep 5 en 6
- bibliotheek groep B
- schoolvoetbal groep 6
-techniek groep 5 en 6

