Belangrijke data
15-01
19-01
21 t/m
30-01
25-01
26-01
26-01
31-01
31-01
02-02

Gr. 8 Bureau Halt op bezoek
Damtoernooi 09.00u-12.00u
Toetsweken
Podiumoptreden
Damtoernooi 09.00u-12.00u
Schaaktoernooi
Themadag Relaties &
Seksualiteit
AOB bijeenkomst voor
MR/GMR 19.00u-22.00u
Schaaktoernooi

Bezoek NOT

Woensdag 23 januari gaan wij als
team naar de Jaarbeurs in Utrecht. In
de week van 21 t/m 26 januari vindt
hier het NOT plaats. Het grootste
evenement op het gebied van
onderwijsvernieuwing en ontwikkeling
in Nederland. Een beurs voor alle
professionals in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, MBO en
kinderopvang.
Wij gaan gericht kijken naar
verschillende items die aansluiten bij
de ontwikkelingen binnen onze school.
Bezoekadres
Postbus
Telefoon
E-mail

Themadag Relaties & Seksualiteit

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

Donderdag 31 januari bent u welkom
op onze jaarlijkse themadag. Centraal
staat dit jaar de methode ‘Relaties &
Seksualiteit’ van Rutgers. Twee jaar
geleden zijn wij hiermee begonnen
vanuit de gestelde onderwijsdoelen en
in aanvulling op onze Vreedzame
School methode. Wij zijn enthousiast
en willen iedereen de gelegenheid
bieden om tijdens deze themadag een
les bij te kunnen wonen. Daarnaast
hebben wij mevr. Maaike Ebbing,
opvoedadviseur bij de GGD,
uitgenodigd. Zij zal een inleiding geven
over dit onderwerp en aangeven
waarom deze methode belangrijk is om
aan te bieden op de basisschool.
Programma 31 januari 2019:
08.45u-09.15u
Inleiding GGD
09.15u-09.45u
Les in de groepen
13.30u-14.00u
Inleiding GGD
14.00u-14.30u
Les in de groepen
Zit uw kind in groep 4a of 4b en wilt u
daar een les bijwonen, dan is dit alleen
mogelijk in de ochtend. Groep 4 gaat
‘s middags naar een voorstelling in de
schouwburg en is dan niet aanwezig
op school.

Schoolvoetbaltoernooi

Ouderbijdrage 2018-2019
Uw ouderbijdrage maakt o.a. mooie
vieringen, zoals Sinterklaas en Kerst,
mogelijk. Heeft u de ouderbijdrage nog
niet voldaan, wilt u dit dan betalen bij
de leerkracht van uw kind.
Het team van de Dijk feliciteert…..

Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen
zich tot 22 januari opgeven voor het
schoolvoetbaltoernooi. Wij spelen dit
jaar ook mee in de jongste categorie.
Deze wedstrijden worden gehouden op
een kwart voetbalveld. Het toernooi
vindt plaats op woensdag 27 maart, 3
en 10 april. Je kunt je alleen opgeven
als je deze data aanwezig bent. De
tijden voor de trainingen volgen later.

Januari
11-01 Yordi van den Born
12-01 Naoufal Thaki
12-01 Danique Vorwald
14-01 Shanaja Karia
15-01 Milou Varenkamp
20-01 Yoneill Schut
21-01 Anna Akhavan
23-01 Kane van Erp

Dam- en schaaktoernooi

SUCCES & VEEL PLEZIER
ALLEMAAL!!!!
Wiizigingen doorgeven
Mochten er wijzigen ontstaan in uw
gezinssituatie, telefoonnummer of u
gaat verhuizen, wilt u dit dan
doorgeven aan onze administratie. Wij
lopen nog regelmatig tegen verkeerde
gegevens aan. Wijzigingen kunt u
doorgeven aan:
administratie@obs-de-dijk.nl.
Bezoekadres
Postbus
Telefoon
E-mail

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

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

Het Team de Dijk

