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Roken in en om de school niet (meer) toegestaan

In openbare gebouwen in Maassluis mag je niet roken. Vanaf het nieuwe schooljaar is
het ook niet meer toegestaan om op schoolpleinen te roken. Als school hebben wij
de opdracht om u hier op te wijzen.
Ik zie nu al bijna geen ouders meer roken in de buurt van kinderen, dus voor onze
ouders zal dit heel normaal zijn. In het nieuwe schooljaar komt er vanuit de
gemeente handhaving op deze regel. Ook worden wij als school dan op overtredingen
aangesproken. Kunnen wij met elkaar afspreken niet in de nabijheid van kinderen te
roken? Op het plein en in school is het zelfs verboden. Bij voorbaat dank.

Opbrengst Sponsorloop
Met trots kunnen wij u meedelen dat de opbrengst van de sponsorloop is geworden:

€4842,70.
Dit is een geweldig bedrag waarmee we van de jubileumfeestweek van 2 tot en met 5
juli een echt kinderfeest kunnen maken, met allerlei activiteiten.

Kinderen bedankt voor jullie inzet en verder iedereen bedankt voor uw bijdrage.

Aftrap feestweek en ‘ouderbedank’ vrijdagmiddag 28 juni
Er hebben zich enkele ouders opgegeven om op vrijdag 28 juni op te treden met hun
kind. Die hebben gereageerd op de mail of via de Parro-App. Bent u de volgende?
De Ouderraad hoopt een gezellige
start voor de feestweek te maken
op het schoolplein met optredens
van ouders met hun kind. Dus laat
maar zien van wie de kinderen hun
talent hebben geërfd. U kunt zich
ook nog opgeven via ouderraad@dedijck.nl .
Aansluitend op de aftrap willen we de ouders bedanken die zich afgelopen jaar
hebben ingezet voor de school. Dan wordt het echt een kind-oudermiddag. Houden
alle hulp-ouders in hun agenda alvast rekening
mee met vrijdagmiddag 28 juni?
De ouderraad is ook op zoek naar nieuwe
leden. Is dat iets voor u?

ouderraad@dedijck.nl

Kamp groep 8
Vandaag komen de kinderen van groep 8 terug van het schoolkamp. Ze hebben
gelogeerd in het prachtige 17e -eeuwse gebouw ‘Het Kruithuis’ te Delft.

Ook al heeft het soms geregend, de kinderen hebben er een fantastisch kampgevoel
aan over gehouden.
Het thema is geweest: ‘Wie is de mol?’ In allerlei spellen moeten de kinderen er
achter komen wie van de leiding De Mol is. Vraag maar aan een 8e-groeper of ze er
achter gekomen zijn.
Leiding, vrijwilligers, helpers, halers/brengers en ondersteuners

bedankt!

Studiedag 1 juli
Houdt u er alvast rekening mee dat de school op maandag 1 juli gesloten is? De
leraren hebben dan studiedag en gaan leren hoe de toetsen nog beter kunnen worden
geïnterpreteerd. Dan kunnen we start volgend jaar nog beter lesgeven.

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

Agenda komende 2 weken
Zondag 16 juni
Maandag 17 juni

- Vaderdag
- Techniek groep 3 en 4

Woensdag 19 juni - Schoolhockeytoernooi groep 7/8
Woensdag 19 juni - SchoolBibliotheek
Vrijdag 21 juni
- Techniek groep 6 en 6/7
Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni

- verplaatste MR-bijeenkomst
- zwemmen groep 4 (kennismaken, alvast voor volgend jaar!)

Woensdag 26 juni - Schoolbibliotheek
Vrijdag 28 juni
- aftrap feestweek met ouder-kind-optredens en ‘ouderbedank’

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

