Belangrijke data

RABO AZ Food Tour

10-04

Felicitaties voor groep 7, zij
hebben een food clinic gewonnen!!!!

16-04
17-04
17-04
22-04
24-04
26-04
27-04
06-05

Finalerondes schoolvoetbal
Team Dijk 6
Afsluiting project ‘Energie’
17.00u-18.00u
Gr. 8 Eindtoets (dinsdag)
Gr. 8 Eindtoets (woensdag)
Start Kidsswing
VRIJ 2e Paasdag
English wednesday
Koningsdag
Meivakantie
Weer naar school

19-04

Gewone schooldag

11-04

Afsluiting project

De RABO AZ tour zit er op. Van de
100 scholen die meededen hebben er
10 scholen een food clinic gewonnen
aan de hand van hun eind vlog.
Morgen gaat groep 7 met de bus naar
het AZ stadion. Zij krijgen daar een
rondleiding door het stadion, gaan
voetbalspellen doen op het
trainingsveld van het eerste team en
hebben een Meet and Greet met de AZ
vlogger Timo. Ook is er een gezonde
lunch. Groep 7 maakt ook nog kans
om de beste vlog te winnen en dan
mag de klas naar de wedstrijd AZ ADO op 13 april. Duimen dus!
Nog meer nieuws uit groep 7:
Voor de Stichting Simavi is € 704,00
opgehaald met Wandelen voor Water.

U heeft een uitnodiging ontvangen
voor de afsluiting van ons project
‘Energie’. Wij hopen van harte dat u
hierbij aanwezig bent. De school is
donderdag open van 17.00u-18.00u.
In iedere groep kunt u horen en zien
wat de kinderen geleerd hebben over
energie.
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De overheerlijk cupcakes van Rivi, die
binnen een kwartier uitverkocht waren,
hebben € 120,00 opgebracht voor het
KIKA fonds.

Start Kidsswing
Wij starten woensdag 17 april van
12.15u-13.15u weer met Kidsswing in
de hal. Ongeveer 20 kinderen hebben
zich opgegeven. Wij zijn blij dat wij, na
jarenlange samenwerking met Judith
van Kesteren, een nieuwe dansdocent
hebben gevonden. Brig Krom,
werkzaam op verschillende
dansscholen en moeder van Jamy uit
groep 5. Zij gaat 8 lessen verzorgen.
Koningsdag 26 april

Op vrijdag 26 april vieren wij
Koningsdag op school. Ook dit jaar
gaan wij met alle groepen en Olleke
Bolleke feestelijk gekleed wandelen
door de wijk. Groep 8 organiseert de
optocht en gaat de route uitzetten.
Voor aanvang van de Koningsdag
ontvangt u de tijden en de route via de
mail. Mocht u in de gelegenheid zijn
om langs de kant van de weg te staan,
is dat natuurlijk ontzettend leuk.
Kinderen hoeven deze dag geen
eten/drinken mee.
Groep 5 t/m 8 heeft in de middag
podiumoptreden met Nederlandstalige
muziek.
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Kindcentrum de Schooten
De voorbereidingen voor de
verbouwing van het Kindcentrum zijn in
volle gang. Aannemer HECON uit De
Goorn is bij ons op school geweest om
het stappenplan van de verbouwing te
bespreken. Wij starten in de
meivakantie met de overkapping van
de patio. Daarbij wordt de verwarming
en de raampartij in de gang van de
onderbouw weggehaald. Daarna wordt
er in overleg met ons iedere keer
gekeken wat er binnen school haalbaar
is om aan te pakken. De school staat
dus af en toe in de steigers, maar wij
willen ervoor zorgen dat er zo weinig
mogelijk overlast is tijdens de
schooluren. Was u gisteren niet bij de
bijeenkomst en wilt u toch graag zien
wat er gaat gebeuren, dan staat er een
moodboard in de hal. Daarop vindt u
de bouwtekening en allerlei impressies
van een Leerplein.

Het Team de Dijk
Schoolvoetbal finale ronde
Woensdag om 13.55u speelt team Dijk
6 in de kruisfinale tegen team Eben
Haezer 3. Afhankelijk van deze uitslag
wordt er gestreden om de 1/2e of 3/4e
plaats. Succes!
Het team van de Dijk feliciteert…..
April
12-04
13-04
16-04
17-04
17-04
19-04
19-04
21-04
22-04
23-04
24-04
24-04

Dex Maats
Stan Darphorn
Leyla van Deursen
Sharella Rojer
Kirelo Rojer
Aminullah Mohammad Akram
Daley Lanting
Noah Eckhardt
Bryan Regter
Ahmed Al Shabaki
Chloe van Helst
Chloë Heins

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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