Nieuwsbrief 28
Beste ouders en verzorgers,
We hebben 36 van de 40 schoolweken dit jaar al gehad. Gelukkig hebben we al heel
wat afspraken/overleggen/gesprekken die waren blijven liggen, kunnen inhalen.
Groep 8 heeft een alternatief kamp gehad en verder goed nieuws voor hen: de
musical kan gewoon doorgaan. Wel in een corona-proof-uitvoering en op een nieuwe
locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang.

CoronaNieuws
Het ‘nieuwe normaal’ is voor ons al heel normaal. We houden afstand tot volwassenen
en wassen regelmatig onze handen, enz. Vandaag hebben we voor het eerst een
groep thuis laten werken omdat juf Jessy een zware keelontsteking heeft. We
waren zelfs nog even bang voor erger, maar gelukkig blijkt uit de test dat er geen
sprake is van corona. Omdat we zo voorzichtig zijn, zal er in de toekomst nog wel
eens een groep thuis moeten werken.
Afgelopen week hadden we ineens meerdere kinderen met buikpijn en diarree. Is
het een buikgriepje of toch wat meer? In goed overleg met de GGD hebben we
geconstateerd dat het nu om een vervelend(maar onschuldig) buikgriepje gaat. Het
duurt maar enkele dagen. Wel willen wij alle ouders vragen om bij deze klachten
even contact op te nemen met de huisarts. Zeker als er ook koorts bij komt.
Kinderen die op dit moment nog thuis zitten omdat de ouders het nog te spannend
vinden, melden wij als ongeoorloofd. Niet dat LeerRecht (heette vroeger LeerPlicht)
bekeuringen gaat uitdelen, maar bij een eventuele leerachterstand kunnen wij dan
wijzen naar de absentie. Zeker omdat wij nu helemaal geen thuisonderwijs meer
geven.
Ondanks de coronaperiode hebben wij er wel voor gekozen de jaarlijkse toetsen te
doen. Wij brengen zo in kaart waar de kinderen staan en waar wij extra instructie

moeten gaan geven. Voor schooladvies of verdere verwijzing hebben deze toetsen
geen waarde.

Nieuw bestuur – Fusie – Nieuwbouw!
Enige tijd geleden heb ik u geïnformeerd over onze overstap naar een nieuw bestuur.
Wij gaan van Stichting Floréo naar Stichting SIKO. Een fijn interconfessioneel
bestuur dat nu alleen in Schiedam en Vlaardingen zit. De MR en GMR van De Dijck,
de GMR van SIKO en de Raad van Toezicht hebben alle lichten op groen gezet. Dit
gaat definitief per 1 augustus gebeuren. Hier merkt u als ouder niet veel van.
Waar u wel wat van gaat merken is dat De Dijck en De Kardinaal Alfrink samen gaan.
Eerst nog op papier, maar later ook echt. Het komende jaar gaan de teams met
elkaar kennis maken en een plan maken hoe we dit willen gaan doen, want……….
Waar u veel van gaat merken is dat we in de toekomst een nieuw schoolgebouw gaan
krijgen in Het Wilgenrijk. Maar dit gaat nog heel wat jaar duren! De Gemeente
Maassluis is nog in overleg met de bouwpartijen om het goed op te gaan starten. Dat
betekent dat er nog steeds kinderen welkom zijn op onze school. Iedereen die nu
nog wil komen is van harte welkom. Het plan is om over een paar jaar met een
kleuterklas te gaan starten in het Wilgenrijk en zo langzaam daar te gaan groeien.
De meeste kinderen die nu in ons gebouw zitten, zullen hier ook hun schooltijd
afmaken. Als u dus verhalen hoort over dat wij gaan sluiten, is dat echt niet waar.
Wel hopen wij over enkele jaren ons te gaan richten op een heel nieuw gebouw,
samen met De Kardinaal Alfrinkschool.

LeerlingenRaad
Deze week is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. We hebben gesproken over
de voor en nadelen van thuiswerken. Het viel op dat bijna alle kinderen het zeer fijn
vinden om quality-time met hun ouders te hebben. Nadeel is dan wel dat er vriendjes
en vriendinnetjes worden gemist.
De leerlingenraad heeft ook in alle groepen naar ideeën gevraagd voor onze school.
Naast veel sporten en spelletjes doen, willen de kinderen toch echt iets gedaan
hebben aan het plein. Jammer dat Corona en straks nieuwbouwplannen dit moeilijk
maken. Maar we gaan zeker op zoek naar wat wel mogelijk is.

Kamp groep 8
Het alternatieve kamp voor groep 8 was een groot succes. Door de voorschriften
rond corona hebben de leerkrachten op het laatste moment nog alle plannen moeten
omgooien. Waarvoor namens de kinderen enorm veel dank. Ook hartelijk dank aan
hen die dit verder mogelijk hebben gemaakt. Wij zagen erg veel lachende gezichten.
Zelfs toen ze in de sloot vielen! Hier een kleine foto-impressie.

Groep 4
Afgelopen maandag (8 juni) was het dan eindelijk zover. De school ging weer volledig
open. Wat was het fijn om elkaar weer allemaal te zien. We hebben onze vriendjes
en vriendinnetjes echt gemist.
Natuurlijk is het ook weer wennen om weer 5 dagen naar school te gaan.
Thuis tussendoor even kunnen spelen was fijn. Toch is werken op school veel beter
dan thuis. We gaan er nog 5 hele leuke en gezellige schoolweken van maken.

Groetjes van groep 4

Vogels kijken in groep 3 – vervolg
Welke vogels hebben we al gezien rondom
de school?
Ekster: zwart-wit-donkerblauw-groen
Kievit: met een kuifje
Groene halsbandparkiet: meestal hoor je hem
eerst schreeuwen
Turkse tortel: (3x) roe-koe-koe
Kauw: zitten heel veel in ons bos. Ze hebben een wit oogje. We dachten dat er één
vast zat in de struiken. Maar zijn vader en moeder
kwamen hem voeren.
Zilvermeeuw: met mooie zilveren vleugels
Wat hebben we al geleerd over vogels?
Nestblijvers moeten in hun nest blijven, ze hebben hun
oogjes nog dicht en ze zijn nog kaal. Nestvlieders kunnen
gelijk lopen en/of zwemmen. De Koekoek legt eieren in
het nest van een andere vogel. En nog veel meer………
Wat hebben we gevonden?
Veren van ekster, schedel van een vogeltje, zwanenveren,
veren van de kauw………..
Wat hebben we gemaakt?Uilenklok (We oefenen
hiermee de hele en de halve uren) Vogelpuppet (deze
vogel beweegt op onze vinger)
Struisvogel

Studiedag 26 juni en vrije middag 29 juni
Houdt u er rekening mee dat het vrijdag 26 juni een studiedag is voor de leraren?
Alle kinderen zijn dan vrij. Wij gaan aan de slag met de gemaakte toetsen en plannen
die daarbij horen. En we leren hoe we met Snappet de kinderen nog beter kunnen
laten werken.
Maandag 29 juni is er een margemiddag. Dan gaan de leerkrachten verder met het
plannen maken.

(pre)Advies groep 7
De afgelopen weken hebben wij regelmatig de vraag gekregen of de kinderen van
groep 7 een voorlopig schooladvies gaan krijgen, zoals we in het begin van het
schooljaar hebben gecommuniceerd en ook op de jaarkalender staat. Vanwege de
sluiting van de scholen heeft het onderwijs er heel anders uitgezien. Dit heeft als
consequentie gehad dat onder andere de IEP-advieswijzer niet door is gegaan. De
IEP-advieswijzer is voor ons één van de middelen die wij gebruiken voor het
opstellen van een voorlopig advies, naast ons leerlingvolgsysteem (CITO toetsen
gedurende alle schooljaren) en de observaties van de leerkrachten in de klas rondom
werkhouding, gedrag en huiswerkattitude.
Toch komen wij tot een voorlopig advies en dit willen wij de kinderen geven.
Volgende week zullen wij uitnodingen sturen om zo snel mogelijk met iedereen
gesprekken in te plannen over het advies.

Agenda komende weken
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25
26

juni
juni
juni
juni
juni

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

Gym
Bieb
Gym
Studiedag ALLE KINDEREN VRIJ!
Margemiddag. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
Gym
Inleveren Biebboeken.
Gym

