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Beste ouders en verzorgers,
De paastakken in de klassen zijn helemaal uitgelopen. De kippeneieren in de aula
staan op punt van uitkomen en de eerste kikkerdril is al binnen. Nu is het echt
lente!
Juf Marieke Jansen
Na de meivakantie hebben wij een nieuwe juf voor
groep 6/7. Het is juf Marieke Jansen. Ze heeft tot
nu toe lesgegeven op de Kardinaal Alfrinkschool. Net
als juf Danielle en juf Linda in groep 8 gedaan
hebben, komt ze ons helpen. We zijn hier heel blij
mee. Ze zal elke maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag voor de week staan. Voor de dinsdag zijn we
nog met een goede oplossing bezig. Juf Marieke: veel
plezier op De Dijck.
Koningsspelen
Het is heel laat, maar toch gelukt: we gaan de koningsspelen organiseren!
Verleden jaar werd het voor ons georganiseerd, maar dit jaar moesten we het
zelf doen. Dat is ons niet gelukt, maar……….
Mélanie Molendijk van de tussen schoolse opvang en een paar studiegenoten
willen voor ons de dag organiseren. Dit vinden wij geweldig: dan wordt het een
echte Koningsspelendag.
We beginnen met het schoolontbijt, wilt u hiervoor een bord en bestek
meegeven? Dan gaan we om half 10 de landelijke openingsdans doen en daarna
een spellencircuit(georganiseerd door Mélanie ne haar studiegenoten). Er
worden via de App ouders gevraagd om te komen helpen. Help u ook mee?

Tussen de middag is er ‘gewoon’ overblijf en lunch. Geeft u hier uw kind een
lunchpakketje mee? En ’s middags spelen we verder. We zijn gewoon om 3 uur
uit.
Excuses voor het laat informeren, maar we weten het zelf ook pas net dat het
doorgaat. We hopen op mooi weer en gezellige kinderen. Dat laatste zullen we
zeker hebben.
Verkeersexamen groep 7
Met trots kunnen wij u vertellen dat alle kinderen uit groep 7 geslaagd zijn voor
hun theorie verkeersexamen! Dit is een geweldig resultaat.

Nu maken we ons op voor het praktijk gedeelte. Dat wordt een lange fietsproef
vanaf het stadhuis; langs het politiebureau naar de Olympiahal en zelfs via ons
schoolgebouw weer naar het stadhuis. Succes groep 7, ga maar een keer de
route rijden met je ouders. Dan zal ook dat zeker lukken.
Overblijfkosten
Uit onze administratie blijkt dat voor meerdere kinderen het overblijfgeld niet
is betaald. De kosten voor het overblijf zijn wel verplicht. De jaarlijkse
ouderbijdrage daarentegen is vrijwillig. We hopen wel dat iedereen die ook wil
voldoen, omdat we daar de leuke dingen van betalen waar we anders nooit aan
toe komen, maar we kunnen u dit niet verplichten.
Voor het overblijfgeld hebben wij afgelopen periode ouders benaderd die het
nog niet voldaan hebben. Mocht het u niet lukken deze verplichting te voldoen,
neem dan contact met mij op.

Schoolfruit komende week

Wij willen graag een school zijn waar aandacht is voor gezond gedrag. Zowel
sportief- als eetgedrag. Vanuit de Europese subsidiepot krijgen wij 2 keer per
week (plus een proefstukje) fruit voor onze kinderen. De andere dagen hopen wij
dat u ook kiest voor een gezonde snack.
De komende week krijgt uw kind van ons:

Waspeen

Peer

Komkommer

Agenda komende week
Maandag 8 april – techniek groep 3 en 4
Woensdag 10 april - Schoolvoetbal groep 3 en 4
Woensdag 10 april - Bibliotheek groep A
Donderdag 11 april – techniek groep 1 en 2
Vrijdag 12 april
- Koningsspelen

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

