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Vet gezond! Voorlichting gezonde voeding

Is appelmoes gezonde voeding……? Verleden week hebben enkele stagiaires (Sidra,
Jody en Milou) van Welzijn25 voorlichting gegeven over gezonde voeding, bewegen
en mentale gezondheid. Dit deden ze in de groepen 3, 4, 5, 6/7 en 8. Enkele weken
geleden hadden ze al een gymles met deze thema’s gegeven. We leerden goed na te
denken over wat we allemaal eten en wat er precies in gedaan wordt.
En nee, appelmoes is wel lekker, maar geen gezonde voeding. Er wordt onder andere
veel te veel suiker aan toegevoegd.

Er valt nog veel te leren over gezonde voeding en beweging.

Inzet van juffen komende week
De komende week zijn er verschillende leerkrachten 1 of meerdere dagen afwezig.
Door het kamp, maar ook door persoonlijke omstandigheden. We zijn hard aan het
werk om alle lesdagen gewoon door te laten gaan, maar zullen mogelijk ook een groep
moeten verdelen of thuis op laten vangen. Het vervelende is dat wij dat voor de
meeste gevallen pas in het weekend zeker weten. Wij houden u op de hoogte.

optreden met uw kind
Heeft zich al opgegeven om op vrijdag 28 juni op te komen treden met uw kind? We
hebben een mail en een Parro gestuurd. Nu uw antwoord nog.
De Ouderraad hoopt een gezellige
start voor de feestweek te maken
met optredens van ouders met hun
kind. Dus laat maar zien van wie de
kinderen hun talent hebben geërfd.
U kunt zich nog opgeven via
ouderraad@dedijck.nl .

Schoolhockeytoernooi
Op de ouderkalender staat de datum van het Schoolhockeytoernooi voor groep 5/6
en 7/8 niet goed ingevuld.
De datum voor groep 5/6 is woensdag 26 juni en voor groep 7/8 is de datum
woensdag 19 juni.

Betaling schoolreisje
Er zijn al veel betalingen binnen gekomen voor het schoolreisje. Voor de ouders die
nog niet betaald hebben, wilt u het bedrag van € 27,50 per kind spoedig overmaken
naar het onderstaande rekeningnummer.

NL81 RABO 0312 2836 95 t.n.v. Stichting Floréo
Onder vermelding van:
Schoolreis/naam van uw kind/groep van uw kind

De VakantieBieb is er weer!
Dit houdt in dat de VakantieBieb-app gratis gedownload kan worden, van 1 juni t/m
31 augustus. Er zijn meer dan 30 e-books voor de jeugd.
Voor de volwassenen zijn er 20 e-books te downloaden dit is vanaf 1 juli.

Dit alles is geheel gratis voor leden en niet leden.
Uw kind heeft deze week ook een flyer hiervan mee gekregen. Meer informatie
hierover kunt u ook vinden op de site

www.vakantiebieb.nl

Agenda komende 2 weken
Maandag 10 juni

- tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 11 juni
- Kijkdag en diplomazwemmen groep 5/6
Woensdag 12 juni - Bibliotheek groep B
Woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni- Kamp groep 8
Woensdag 12 juni - Schoolhockeytoernooi groep 3 en 4
Zondag 16 juni

- Vaderdag

Maandag 17 juni

- Techniek groep 3 en 4

Woensdag 19 juni - Schoolhockeytoernooi groep 7/8
Woensdag 19 juni - Bibliotheek groep A
Vrijdag 21 juni
- Techniek groep 6 en 6/7

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

