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Beste ouders en verzorgers,
Als eerste wil ik u bedanken voor uw begrip, geduld en medewerking in dit
coronatijdperk. Wij krijgen bedankjes en steunbetuigingen voor onze inspanning,
maar wij weten natuurlijk heel goed dat wij nu een groot beroep doen op uw
flexibiliteit en inzet. Hartelijk dank daarvoor.
Via de digitale werkomgevingen zien wij dat er heel veel kinderen thuis hard aan het
werk zijn. Het werk is vooral gericht op herhaling en het onderhouden van wat de
kinderen al aan zouden moeten kunnen. De leerkrachten zijn nu bezig een plan te
maken hoe we de nieuwe leerstof gaan aanbieden als de situatie het toelaat. Blijf
goed oefenen met uw kinderen, maar laat ook creatieve opdrachten maken en
alternatieve taakjes doen. Op veel websites is hier invulling voor te vinden. In de
informatiebrief die de leerkracht van uw kind gestuurd heeft staan voorbeelden en
er zullen er nog meer volgen.
Heeft u het werkstofoverzicht
met uitleg niet ontvangen, horen
wij dit graag en sturen wij het
alsnog. Het was trouwens
hartverwarmend om te zien dat
bijna iedereen het werkpakket
kwam ophalen. De laatste zijn nu
ook op de juiste plek
aangekomen.

De juf volgt ‘op afstand’ de
vorderingen van de kinderen

Als school worden wij overspoeld met berichten en aanbiedingen van
(hulp)organisaties. De ene puur uit meedenken, de andere meer commercieel. Wij
proberen deze informatie zoveel mogelijk met u te
delen. Zoals de mogelijkheid om gratis
luisterboeken bij de onlinebibliotheek te
downloaden:
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
Ook voor als u geen lid bent.
Mogelijk krijgt u informatie van ons dubbel, maar dat is beter dan niets. En van uw
kant: als u denk informatie te missen of u wilt iets weten, neem contact met ons op:
010-5919478 (Dit schoolnummer werkt altijd, het is doorgeschakeld naar een
mobiel). Of over de mail:
Directie: directie@dedijck.nl
Administratie: administratie@dedijck.nl
Leerkrachten: voornaamtussenvoegselsachternaam@dedijck.nl
Voorbeeld: riannevandekamp@dedijck.nl

Geen eindtoets groep 8
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 8,
Zoals u/jullie wellicht uit de media hebben vernomen, heeft minister Arie Slob
besloten dat de eindtoets (bij ons de IEP) dit jaar niet doorgaat i.v.m. het
coronavirus. Dit betekent dat ons schooladvies definitief is. De leerkrachten van de
bovenbouw hebben eerder meerdere goede gesprekken gevoerd om tot een passend
advies te komen.
Op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-ingroep-8-dit-jaar staat uitgelegd waarom onze minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap tot deze beslissing is gekomen. Ook is hier de Kamerbrief van minister
Slob te lezen waarin hij de Tweede Kamer over zijn besluit informeert.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze beslissing veel
vragen bij u en de kinderen oproept. Stel deze vragen
gerust. Waar mogelijk is, trachten wij deze zo
duidelijk mogen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Team De Dijck

Uit de groepen:
Lieve kids van groep 5,
In Gynzykids kunnen wij zien dat jullie hard aan het werk zijn. Hartstikke goed, ga
zo door toppers!! Hopelijk lukt het ook met het andere thuiswerk. Als jullie vragen
hebben kunnen jullie ons altijd mailen. Dit mag natuurlijk ook voor een gezellig
berichtje of een leuke foto! Wij vinden het maar stil zonder jullie....
Iedere vrijdagmiddag sturen wij een nieuw werkschema voor de week erna. Sommige
kinderen hebben voor rekenen ook een bijwerkboek of een plusboek. Hier mogen
jullie altijd extra uit werken, ook al staat het niet op het werkschema. Dit geldt ook
voor het lentewerkboekje. Soms zullen we ook extra oefensites met jullie delen.
Maar wij hopen dat jullie, net als in de klas, tussen het werken door ook een leuk
spelletje doen thuis of een dansje op Just dance 😉.
Heel veel liefs en zorg goed voor jezelf en elkaar,
Juf Lidy, juf Laura en juf Marieke

Groep 6
Lieve kinderen,
Wat zijn jullie hard aan het werk met Snappet!!!! En wat doen jullie het goed! Wij
zijn enorm trots op jullie!! Kanjers!
Hieronder vinden jullie nog een aantal adressen van sites waar jullie naar kunnen
kijken en doen. Hebben jullie al iets uitgekozen van de Bingokaart van gym?





Leuk als tussendoortje als je bezig bent met het werkpakket:
http://krokotak.com/2020/02/bird-nest-craft-2/ Om een knutselwerkje te
maken, jullie weten precies hoe het werkt! Misschien kun je het vogelnestje
maken, waar we vorige week aan begonnen zijn. Ze waren al zo mooi geworden!
Of je kiest iets anders, je kunt er heel veel op vinden.
Op https://schooltv.nl/ is heel veel te zien en te leren.
Bingo kaart E25- De kaart is over de mail verstuurd naar je ouders.

Als je vragen hebt of je wilt even contact met de juffen, dan kun je een mailtje
sturen naar ons, dat vinden wij heel leuk en gezellig!

Aan de ouders van groep 6
Wij hopen dat alles goed verloopt met het werkpakket en met Snappet. Mochten er
vragen zijn of opmerkingen, wij horen dit heel graag van u. Wij zullen via Parro ook
contact houden met u en uw kind.
Juf Ruby en juf Greet
Groep 3
De kinderen van groep 3 kunnen de juf een berichtje
sturen.
Ik heb al veel lieve brieven, tekeningen en kleurplaten
gekregen!
Juf Martine
Groep 7
Wat fijn dat iedereen een geweldig gehoor heeft gegeven aan het maken van het
thuiswerk. Er wordt super goed gewerkt!!! En de complimenten die we hebben
gekregen voor het oppakken van het thuiswerk zijn ook hartverwarmend!!!
Juf Brenda en juf Jessy
Groep 7/8
Hoi, juf en meester
Wij zijn hier ook hard aan het werk.
Ik mis jullie wel, maar een voordeel: ik
hoef mijn haar niet te doen. 😂
Groetjes, Nina

Hoi Nina ,
Leuk om wat van je te horen! Het ziet er serieus uit bij jullie thuis. Harde werkers
hoor! Je bent goed bezig hebben wij al gezien. Je hebt al veel opdrachten goed
gemaakt. Houd vol! En wat het niet kammen van je haren betreft, wellicht wordt het
wel een nieuwe trend 😀
Veel werkplezier!
Groetjes meester Ron en juf Rianne

En hoe nu verder?
Wat de komende weken gaan brengen, is nog even afwachten. De ontwikkelingen
volgen elkaar nu snel op. Wij volgen de richtlijnen van ons toekomstig bestuur SIKO
die op haar beurt weer het RIVM volgt.
Hou er rekening mee dat online-platforms trager werken dan normaal. Wij horen al
dat Parro ‘er lang over doet’.
Volgende week maakt het team weer afspraken over de komende weken. U wordt op
de hoogte gehouden, maar schroom niet om zelf contact te zoeken met vragen.
Sterkte met alle lessen thuis. En om met minister-president Rutte te spreken: “Let
een beetje op elkaar, wij rekenen op u.”

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

