Weekbrief 27

-29 maart 2019

Beste ouders en verzorgers,
Vervanging
De afgelopen week hebben de juffen Danielle en Linda van de Kardinaal
Alfrinkschool voor het laatst ingevallen in groep 8. Wij willen hen daar nog
hartelijk voor bedanken. Juf Dorathea was van de week even op school, maar kan
nog niet komen werken. Als het aan haar ligt, komt ze wel heel snel terug.
Vuurwerk
Van de week is er vuurwerk afgestoken op ons plein en richting de Weverskade
gegooid. In het geval van vuurwerk (of een andere onveilige situatie) laat ik
altijd wijkagent Bert Notenboom langskomen. Nu heeft hij het voor ons
afgehandeld.
Schoolreis
Dit jaar willen wij met schoolreisje naar De Efteling. Omdat het dit jaar ons
jubileumjaar is, willen wij met heel de school gaan. We hopen het financieel en
organisatorisch helemaal rond te krijgen.
Paaslunch
Op donderdag 18 april vieren wij Pasen op De Dijck.
Dit jaar willen wij een gezamenlijke paaslunch/brunch organiseren in iedere
groep. Het is de bedoeling dat ieder kind een lekkernij meeneemt. Te denken
valt aan: gekookte eieren, gevulde eieren, matzes, paasbrood en nog veel meer
lekkers.
Vanaf donderdag 4 april hangen er lijsten bij de groepen, waarop u kunt
aangeven wat uw kind mee mag nemen op donderdag 18 april.

We maken er deze laatste dag voor de vakantie een extra gezellige dag van.
Avond4daagse
De data van de avond4daagse zijn bekend:
maandag tot en met donderdag 3 t/m 6 juni.
Verdere (inschrijf)informatie volgt later.

Schoolhockeytoernooi 2019
29 maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
Het Maassluise schoolhockeytoernooi bij MHV Evergreen komt er weer aan! Doet uw kind dit jaar
ook mee? Het toernooi is deze keer in juni.
Datum
Woensdag 12 juni:
Woensdag 19 juni:
Woensdag 26 juni:

Groep
13.00 – 17.00 uur:
13.00 – 17.00 uur:
13.00 – 17.00 uur:

Locatie
groep 3 en 4
groep 5 en 6
groep 7 en 8

Woensdag 3 juli:

Reservedatum groep 3 t/m 8

! ! ! Nieuw dit jaar ! ! !
Ook voor het schoolhockeytoernooi gaat het inschrijven (individueel) via de website van Buurtsport
Maassluis. De inschrijfperiode is van maandag 1 april t/m vrijdag 12 april.
Link naar de website: www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolhockey-2019
Inschrijfvoorwaarden:
- Ieder kind mag zich voor maximaal één toernooi inschrijven.
- Er mag gespeeld worden in een hogere groep, andersom niet.
- De teams kunnen gevormd worden op 3 verschillende manieren; jongens, meiden en mixed.
Op het inschrijfformulier kunt u de voorkeur van uw kind aangeven. Wij zullen hier zo veel
mogelijk rekening mee houden.
- Mixed teams kunnen in een jongenspoule ingedeeld worden.
- Evergreen streeft ernaar om de poules per groep in te delen. Lukt dit niet, is het mogelijk dat
bijvoorbeeld groep 7 teams spelen tegen groep 8 teams.
- Elk team moet verplicht een teambegeleider hebben. Indien u het team van uw
zoon/dochter wilt begeleiden, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
- Groep 3 t/m 6 speelt 6 tegen 6 op een ¼ veld. Groep 7 en 8 speelt 8 tegen 8 op een ½ veld.
- Groep 3 en 4 speelt met knotshockeysticks, groep 5 t/m 8 speelt met reguliere hockeysticks.
Sticks kunnen van de vereniging geleend worden.
- De wedstrijden worden op kunstgrasvelden gespeeld. Deze velden wijken in gebruik af van
natuurgras; hierop mag niet met stalen of afschroefbare noppen worden gespeeld.

-

Elk kind is verplicht om te spelen met scheenbeschermers en een bitje. Bitjes kunnen voor
een kleine prijs bij Evergreen gekocht worden. Nadere informatie hierover volgt later.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.buurtsportmaassluis.nl.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar schoolsporttoernooien@welzijne25.nl.

Afmelden via een whatsapp

Wist u dat een ziekmelding van uw kind ook via een whatsapp kan via de
schoolmobiel? Het nummer hiervan is, 0641579673. Meld uw kind wel altijd af,
omdat wij anders ongeoorloofd moeten noteren.

Voor een dichte deur?

Ons gebouw heeft 3 in- en uitgangen. Wij gebruiken de ingang:
 aan de straatkant vooral voor en na schooltijd
 aan de waterkant vooral onder schooltijd
 de deur aan de kant van de andere schoolgebouwen alleen als uitgang
Wij zijn bezig om dit deurbeleid duidelijker te maken. We willen echter nooit
dat een kind de deur open doet. Mocht u merken dat er niet op de deurbel
gereageerd wordt, kunt u altijd ons mobiele nummer bellen: 0641579673. Wij
snellen dan naar de juiste deur. Vooral in de middag is de kans groter dat u even
moet wachten.

Schoolreisje

Deze week is er een brief via de schoolmail naar u gestuurd over de
schoolreiskosten. Ook is deze brief op papier met de kinderen meegegeven naar
huis. Mocht u deze brief niet via de mail hebben ontvangen, wilt u dan zo
vriendelijk zijn om dit te melden bij de administratie via het mailadres,

administratie@dedijck.nl zodat het emailadres van u goed in ons
administratiesysteem komt te staan.

Schoolfruit komende week

Peer

Druif

Agenda komende week
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april

-Zwemmen groep 5 en 6
-Bibliotheek groep B
-Schoolvoetbal groep 8
-Techniek groep 6 en 6/7
-Techniek groep 7 en 8

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Radijs

