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En toen was het ‘Moederdag’....

-17 mei 2019

Dit jaar wilden we met de kleuters en groep 8 eens iets anders doen voor
Moederdag dan andere jaren.
Bij kringloopwinkel Rataplan aan de Industrieweg mochten de leerlingen zelf een
cadeautje uitzoeken en kopen voor hun eigen moeder.
Maar eerst de leerlingen op de hoogte brengen van het idee.
De reacties barsten los, variërend van: " met wie gaan we dat dan doen, mag ik echt
zelf iets kiezen voor mama, ga jij het allemaal betalen dan juf?".
Op Maandag 6 mei
en Dinsdag 7 mei
gingen groepjes
kleuters, aan de
hand van een
leerling van groep 8
en natuurlijk
juffrouw Winnie,
op weg voor hun
missie: Op zoek
naar een cadeau
waarvan jij denkt
dat jouw moeder
daar heel blij van
wordt!

In de winkel was de ontvangst allerhartelijkst en na een korte uitleg kon het "echte
serieuze werk "beginnen"!
Zoeken, keuzes maken, overleggen, uitrekenen, twijfelen, terugzetten, opnieuw
keuzes maken, nogmaals overleggen, weer uitrekenen en uiteindelijk naar de kassa
met de definitieve keuze!
Gelukkig hielp groep 8 waar nodig en konden ook zij een mooi cadeau kopen voor hun
moeder.
De verrassing was groot toen alle "klantjes" bij vertrek ook nog een leuk
knuffelbeestje kregen.
Wat was het bijzonder en spannend en gezellig en leerzaam en leuk!
Dank jullie wel lieve mensen van RATAPLAN!
Leerlingen groep 1-2 en groep 8.

Verkeersexamen
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het
praktijkgedeelte van het verkeersexamen. Dit jaar ging de route over drukke wegen
door Maassluis. Van het stadhuis langs het politiebureau naar de Olympiahal. En
toevallig langs onze school, over de Westlandsweg weer terug naar het stadhuis. Het
was een hele zware opgave!
De wethouder fietst een stukje
mee.

Wij feliciteren iedereen die geslaagd is.

Leerlingenraad weer bij elkaar
Vandaag is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. Dat was al weer een tijdje
geleden! We maken dit jaar af met de kinderen die verleden jaar gekozen zijn en
eind dit schooljaar worden nieuwe leden gekozen.
Meester Robert heeft uitgelegd dat het heel belangrijk is als de onderwijzers goed
naar de kinderen luisteren
We hebben met elkaar gekeken wat we als raad kunnen doen en wie de voorzitter
wordt. We hebben geleerd dat je het soms niet met elkaar eens bent, maar als we
goed naar elkaar luisteren en met elkaar kan praten, dat we dan geen ruzie hebben
maar het kunnen oplossen door te kijken wat we samen het zelfde willen.

De komende tijd gaan de kinderen van de leerlingenraad de klassen rond om punten
te verzamelen waar de kinderen mee zitten of waar we best wel wat veranderingen
kunnen maken. We denken nu al aan:
 het schoolplein (dat mag best wel eens aangepast worden)
 de laptops (soms doen ze het niet zo goed)
 rennen door de gangen (het lijkt wel of kinderen er een wedstrijdje van
maken)
Als uw kind iets wil laten bespreken in de leerlingenraad, kan hij/zij het tegen één
van de kinderen hieronder zeggen.
Leerlingenraad:
Sam groep 5 voorzitter; Elize groep 7 vice-voorzitter; Kenzi groep 1/2 groen; Laui
groep 1/2 rood; Lalo groep 4; Mees groep 3; Nardo groep 3; Thijs groep 6; Lisa
groep 6/7; Jayden groep 8; Roos groep8.

we maken afspraken

we luisteren en
denken goed na

Oproep leden ouderraad
De ouderraad is hard op zoek naar nieuwe leden. Help mee om de school goed te
laten draaien. Voor informatie kunt u terecht op ouderraad@dedijck.nl of bij
Chantal kats: 06-57186883. Of uiteraard via de leerkrachten.
Zonder de hulp van de ouderraad missen de kinderen die fijne leuke activiteiten.

Regionale schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 20 maart jl. heeft het meidenteam van De Dijck, van de beide groepen
6, het schoolvoetbaltoernooi van groep 6 gewonnen bij MSV '71.
Dit betekende dat het team door mocht gaan naar de regiofinale van de KNVB.
Deze regiofinale is gespeeld op woensdagmiddag 15 mei j.l. bij voetbalvereniging de
Jonge Spartaan in Middelharnis.
De meiden hebben goed gestreden en zijn 6e geworden. Geweldig!

Van harte gefeliciteerd met deze mooie sportieve prestatie!

Dinsdag 21 mei sponsorloop
Zoals u al in mails en brieven hebt kunnen lezen, houden wij aanstaande dinsdag een
sponsorloop voor de feestweek van het jubileum ’25 jaar De Dijck’. Met de
opbrengst gaan de kinderen super leuke activiteiten doen in de feestweek.
Komt u de kinderen aanmoedigen aanstaande dinsdag?

Agenda komende 2 weken
Dinsdag 21 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 22 mei
Vrijdag 24 mei
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei

-

Sponsorloop
Schoolkorfbal groep 7 en 8
Bibliotheek groep A
Schoolkorfbal groep 3 t/m 6
Techniek groep 5/6
Pre-adviesgesprekken groep 7 (middag en avond)
Pre-adviesgesprekken groep 7 (avond)
Zwemmen groep 5 en 6
Bibliotheek groep B

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

VACATURE

Lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR)
Oudergeleding
van het SamenWerkingsVerband
Waar: Schiedam
Zittingsduur: 3 jaar (met mogelijkheid tot herverkiezing)
Vergadermomenten: 4-6 per schooljaar
Tijdsinvestering: +/- 40 uur per schooljaar
Vergoeding: Ouders krijgen een vergadervergoeding
Reageren via: gjvonk@onderwijsdatpast.info
Omschrijving
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het
Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’ van het primair onderwijs in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis. De hoofdtaak van de OPR is het meedenken, meebeslissen

en uiteindelijk goedkeuren van het ondersteuningsplan voor passend onderwijs in de
regio.
Als OPR-lid ben je actief betrokken bij alle ontwikkelingen binnen passend
onderwijs. Hoe worden beschikbare middelen verdeeld, hoe krijgt passend onderwijs
vorm en welke stappen zet het samenwerkingsverband om het ondersteuningsplan
door te ontwikkelen. Oftewel met elkaar werken aan passend onderwijs. Wat willen
wij voor de leerlingen met extra aandacht in deze regio.
Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ook
voor de gemiddelde reguliere leerling is het ondersteuningsplan van groot belang. De
beslissingen die genomen worden raken alle leerlingen. Scholen hebben in de
afgelopen jaren mogelijkheden gekregen om bepaalde projecten aan te pakken,
waardoor er meer mogelijkheden komen voor alle leerlingen. Er is besloten om meer
wijkgericht te gaan werken, waarbij de scholen in de wijk met elkaar samenwerken
en in de toekomst zal zich dit verder ontwikkelen.
Passend onderwijs gaat uit van goed onderwijs voor elke leerling. Wij vinden het
belangrijk dat in de OPR de ouders van alle leerlingen vertegenwoordigd zijn.
Daarom streven we naar een goede verdeling van ouders en leerkrachten vanuit het
regulier en speciaal onderwijs.
Wie zoeken we?
Betrokken ouders met 1 of meer kinderen in het basisonderwijs op een van de
scholen die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn. Iedereen die passend
onderwijs belangrijk vindt, die graag meedenkt en niet terugschrikt om een aantal
keer per jaar hierover te vergaderen.
Procedure:
Alle ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich, voor 21 juni 2019 door middel van
het sturen van een motivatie, aanmelden via gjvonk@onderwijsdatpast.info . Hierna
wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn. Indien nodig worden verkiezingen
gehouden. waarbij de leden van alle medezeggenschapsraden van de scholen binnen
het samenwerkingsverband mogen stemmen.

