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Schoolvoetbaltoernooi

Schoolproject ‘Energie’

Maandag 11 maart openen wij ons
schoolproject ‘Energie’. De
leerlingenraad heeft ons geadviseerd
over dit onderwerp. Via
www.evonturiers.nl hebben wij een
lespakket besteld dat de leidraad van
het project gaat vormen. Het doel is
om kinderen kennis te laten maken
met energie en bewust te laten worden
van het gebruik van energie. Misschien
kunnen we met elkaar het
energieverbruik zelfs wel iets
verminderen.
A.d.h.v. van de volgende onderwerpen,
binnen het thema ‘Energie’, gaan alle
groepen aan de slag en op onderzoek
uit:

Opgeven vanaf groep 3 is een groot
succes geworden. We doen met 11
teams mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Dit betekent dat
er meer leerkrachten ingezet gaan
worden voor de trainingen en het
coachen.
Het toernooi vindt plaats op woensdag
27 maart, 3 en 10 april.
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Het huis v/d
toekomst

Actieweek-investeer-in-onderwijs

School gesloten
I.v.m. de staking gaan wij vrijdag 15
maart naar Den Haag.
Houdt u er rekening mee dat de school
deze dag dicht is.

11 t/m 15 maart 2019

Zwangerschapsverlof juf Cheyenne

Vlak voor de provinciale
staten-verkiezingen willen de AOb en
FNV duidelijk maken aan de politiek
dat er een investeringsplan nodig is
voor het onderwijs. Met het huidige
budget kunnen alle verwachtingen
binnen het onderwijs niet waargemaakt
worden.
Ook het stijgende lerarentekort zorgt
o.a. voor enorme werkdruk en nog
kwalijker, klassen die naar huis
gestuurd worden. Dat is niet wat wij
willen en waar wij voor staan als team
van de Dijk. Bij ziekte en zeer lossen
wij dit nog steeds intern op, zodat
ouders geen kinderen onverwachts
thuis hebben. Wij realiseren ons dat wij
hiermee druk leggen op ons team. Dat
is tijdelijk geen probleem, maar op
langere termijn niet realiseerbaar.
Voor ons alle reden om onze stem te
laten horen. Wij denken niet alleen aan
het onderwijs en de kinderen van nu,
maar ook aan de toekomst.
Bezoekadres
Postbus
Telefoon
E-mail

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
238
1780 AE Den Helder
0223 660846
obsdedijk@obs-de-dijk.nl

Groep 3b is helemaal in de ban van de
baby van juf Cheyenne en Thomas.
Het is natuurlijk ook bijzonder als je juf
in verwachting is. Tot 1 mei is juf
Cheyenne op school, daarna gaat zij
met zwangerschapsverlof. Na de
meivakantie staat juf Jacqueline op
maandag, dinsdag en woensdag voor
de groep. Op donderdag en vrijdag juf
Ilona. In groep 3a verandert er niets,
juf Ilona blijft daar haar dagen voor de
groep staan. Juf Cheyenne neemt na
de bevalling haar ouderschapsverlof
op en zal m.i.v. januari 2020
terugkeren voor 2 dagen in de week.

Het team van de Dijk feliciteert…..
Februari
07-02 Amber Leppink
08-02 Nicky Stins
10-02 Keyano Kok
17-02 Nura Hoogland
19-02 Hugo Kints
19-02 Sara Lap
19-02 Sayenn Kok
21-02 Doriano Wielart
22-02 Dean Rieuwers
23-02 Laura Goedee
24-02 Kiki Bais
24-02 Divya van Dalen
24-02 Feline Severins
26-02 Farah Sayfi
26-02 Chevyn Schut
28-02 Alysha Dekker
28-02 Dyllan van Tongeren
28-02 Aelyn van Deursen

Op de Dijk bieden wij iedereen de
mogelijkheid tot continuïteit van
lesdagen op maandag, dinsdag
donderdag en vrijdag (bovenbouw). Uw
kind zit dan van 08.30u tot 15.15u op
school
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