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15 november 2019

Beste ouders,
Vol verwachting klopt ons hart! Morgen om 10.00 uur zal de stoomboot van de
Sint Maassluis binnenvaren. De Dijck heeft er zin en is van plan er weer een mooi
en gezellig feest van te maken.
Maandag a.s. kunnen de kinderen nog even een dagje bijkomen. De leerkrachten
hebben deze dag een organisatiedag. Op deze dag zullen o.a. de
voortgangsgesprekken worden voorbereid.
Fijn weekend!

EU-Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we als school geselecteerd om deel te nemen
aan het EU-schoolfruit. Dit betekent dat we vanaf deze week
20 weken lang gratis schoolfruit ontvangen. Het aanbod
bestaat iedere week uit 3 soorten groente en/of fruit. Met
EU-Schoolfruit stimuleren we kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te proeven/eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook heel leuk!
Op di, woe en donderdag wordt er in de klas EU-schoolfruit aangeboden.
Deze week hebben de leerlingen mogen proeven/eten van heerlijke appels,
peren en worteltjes. Volgende week krijgen we peren, kiwi’s en kakifruit!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Schoon en fris!
Afgelopen woensdag hebben 4 enthousiaste moeders weer
heerlijk schoongemaakt in school!
Ze hebben de gang bij de groepen 6 en 7 en de groepen 4 en 5
aangepakt, de stoelen van een heerlijke sopbeurt voorzien en
het lokaal tussen groep 6 en 7 een poetsbeurt gegeven. Dit is
de kinderen niet onopgemerkt gebleven.
Het rook heerlijk schoon aldus de kinderen.
Lieve moeders, bedankt voor jullie inzet! Samen houden we de
school opgeruimd, netjes en schoon. Iets wat we op De Dijck allemaal graag
willen.
In januari wordt er weer een schoonmaakochtend
gepland. Bent u dan ook van de partij!

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en heel veel
plezier bij de intocht van Sinterklaas!

De school in kerstsfeer brengen
Hoewel de Sint en zijn pieten nog het land moeten binnen varen, of binnen rijden
zoals we inmiddels via het Sinterklaasjournaal hebben vernomen, zijn de
voorbereidingen voor de kerst bij ons op school ook al in volle gang.
Op vrijdag 6 december willen we de school gaan versieren.
We starten hiermee om 9.00 uur.
Het opruimen van de kerstversiering doen we op donderdag 19
december, direct om kwart voor 9.
Koffie met wat lekkers wordt uiteraard voor jullie geregeld!
Inmiddels hebben de eerste ouders zich al opgegeven via de Parro. Daarvoor
alvast heel erg bedankt! Wij hopen op nog meer handjes, want zoals het
spreekwoord luidt: Vele handen maken licht werk.
Wie komt ons helpen? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Schrijf u in via de
Parro.
Namens de OR en het team van De Dijck

Aulamiddag A
Afgelopen maandag, 11 december, was de eerste aulamiddag van dit schooljaar
een feit.
De groepen 1/2 rood, 4, 5, 7 en 7/8 waren deze keer aan de beurt.
We hebben gekeken naar allerlei spectaculaire optreden, zoals pyjamadag van
groep 4, mooie dag van groep 5, old town road van groep 7, herfstliedjesmedley
van 1/2 rood en alvast een Sintlied van groep 7/8. We willen
immers goed voorbereid zijn op de aankomende intocht.
Faith en Calista hebben de aula gepresenteerd. Super
voorbereid en heel goed gedaan meiden.
Ouders bedankt voor jullie komst.
Onze volgende aulamiddag is op vrijdag 31 januari.
Zien we u dan weer?

AULA B 1/2 groen, 3, 6 en 8  vrijdag 22 november a.s.!!!!!!!

Extra sportactiviteiten
Maandag van 15.00 - 15.45 uur
Wijksport voor Panta Rhei en Dijck op schoolplein van de Panta Rhei .
Alle leeftijden gegeven door Naomi.
Woensdag 13.30-15.00 uur
Speelgym in de Olympiahal .
Groep 3 t/m 6 gegeven door Benjamin.
Vrijdag 15.00-15.45 uur
Naschoolse sport . Alle leeftijden gegeven door Jesse.

Agenda:

Zaterdag
Week 47
Maandag

16 november

Intocht Sinterklaas!

18 november

ORGANISATIEDAG!
Groep 1 t/m 8 vrij!

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19 november
20 november
21 november
22 november

Week 48
Maandag

25 november

Dinsdag

26 november

Woensdag
Donderdag

27 november
28 november

Vrijdag
Week 49
Maandag

29 november

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3 december
4 december
5 december

Vrijdag

6 december

13.45u - 14.45u

2 december

Bieb groep B
Aulamiddag B voor de groepen
1/2 groen, 3, 6 en 8.
Voortgangsgesprekken optioneel
(Middag)
Zwemmen groep 5 en 6
Voortgangsgesprekken optioneel
(Middag)
Bieb A
Voortgangsgesprekken optioneel
(Middag)
Groep 8 leest met de groepen 1-2.
MARGEMIDDAG.
Groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij!
Bieb B
Sinterklaas
Groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij!

