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Eikenprocessierups
Bij één boom in het bosgedeelte van het schoolplein is de Eikenprocessierups gezien.
De haartjes van deze rups kunnen voor jeuk en irritatie zorgen. Wij hebben het bosgedeelte afgezet en de kinderen mogen voorlopig niet in het bos spelen. Na
schooltijd hebben wij geen toezicht; wilt u met uw kind bespreken de rupsen met
rust te laten?

Foto van bewuste boom op ons plein.

De gemeente heeft toegezegd de rupsen op te ruimen, maar kon geen datum noemen.

Vragenlijst veiligheid leerlingen
Voor de inspectie van het onderwijs moet elke school haar leerlingen bevragen of ze
zich prettig en veilig voelen op school. Wij hebben dat de afgelopen week met een

digitale vragenlijst gedaan in de groepen 6, 6/7, 7 en 8. Met het resultaat zijn wij
heel blij: wij krijgen van de kinderen voor onze veiligheid een

8,5 !

De kinderen geven aan dat er heel weinig geplaagd of gepest wordt. En als er
onaardige dingen gebeuren, weten de kinderen direct wat ze kunnen doen. Ook geven
de kinderen aan dat de leerkrachten altijd acties ondernemen. Soms zijn deze acties
direct zichtbaar, soms merken ze het pas later. Maar we willen met z’n allen dat we
veilig op school kunnen zijn. Op het rapportcijfer 8,5 zijn wij heel trots. Onze
manier van werken met KIVA werkt! Dankzij KIVA en direct in gesprek gaan met alle
betrokkenen voorkomen wij dat de boel ‘uit de hand loopt’. Natuurlijk hopen we dat
er nooit iets vervelend gebeurt, maar we zijn mensen. We zijn gelukkig op de goede
weg. De volledige uitslag van de vragenlijst zal later gedeeld worden op de website.

Maandag 1 juli studiedag
Maandag 1 juli hebben wij studiedag en is de school gesloten. De leerkrachten gaan
leren hoe we de toetsen nog beter kunnen analyseren en verwerken. Dan kunnen we
onze lessen nog beter afstemmen op wat de kinderen nodig hebben om verder te
komen.

Opening Feestweek en hulpouders, bedankt!

Vandaag hebben we de feestweek afgetrapt met optredens van sommige ouders met
hun kind samen.

Prachtige dans.

Geinige act

Grappige gedichten
Ook hebben de leerkrachten in verschillende acts de kinderen vermaakt.

Wie zijn dit dan?
We hopen er een leuke week van te gaan maken met dinsdag een grote feestdag met
allerlei workshops en feestelijkheden. Vrijdag is ons jubileumschoolreisje naar De
Efteling!
Meteen aansluitend aan de optredens hebben we de ouders bedankt die zich hadden
opgegeven als hulpouder. We kunnen jullie niet genoeg bedanken. Mocht u het gemist
hebben, weet dat wij ook u (als u dit jaar de school geholpen hebt) enorm dankbaar
zijn. De kinderen verdienen alle steun die ze kunnen krijgen. En we doen het voor de
kinderen!

Hulpouders, BEDANKT!

Agenda komende 2 weken
Zaterdag 29 juni
Maandag 1 juli
Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli

-

Reünie vanwege 25jarig bestaan De Dijck
Studiedag alle leerlingen vrij
Biebboeken inleveren
Portfolio mee groep 1 t/m 8
Schoolreis Efteling groep 1 t/m 8
Portfolio-gesprekken
Portfolio-gesprekken
Biebboeken inleveren
Musical groep 8
Afscheid groep 8

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

