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School gesloten i.v.m. de
staking in Den Haag
Gr. 8 gastles Blij Schuldenvrij
Gr. 6 Gastles Boomplantdag
Gr. 7 Wandelen voor Water
Gr. 8 Voorstelling
Oorlogsgeheimen
Pannenkoekendag. Gr. 8 gaat
pannenkoeken bakken in de
Golfstroom en Het Landhuis
Noord-Hollands
schaaktoernooi in Hoorn
English Wednesday
Gr. 1 t/m 8 Opschoondag
Schoolvoetbal
Gr. 8 High Tea

Project Energie

Dien (gr. 3b) en Gianno (gr. 3a) in actie

Afgelopen maandag hebben we ons
project Energie, met veel wind,
geopend op het schoolplein. Alle
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groepen hielden een korte presentatie
a.d.h.v. een proefje of een spel om
ouders enthousiast te maken en om
alvast een voorproefje te geven
waaraan wij de komende weken gaan
werken.
De afsluiting vindt plaats op donderdag
11 april van 17.00u - 18.00u in school.
Iedereen is dan van harte welkom!
Wandelen voor Water

Groep 7 zoekt sponsors - steun
groep 7 met hun project Wandelen
voor Water.
Groep 7 gaat op woensdag 20 maart
wandelen van Nogal Wiedus naar
Lands End. Dit jaar lopen zij voor
Oeganda en Tanzania. De kinderen
lopen deze route met een rugzak
waarin 3 tot 5 liter water zit om te
ervaren hoe het is voor kinderen in
Oeganda en Tanzania. Zij lopen soms
meerdere keren per dag voor water om
te wassen, te koken, ect. De opbrengst
van deze actie gaat naar de Stichting
Simavi, die daar waterputten en
schone wc’s van koopt in deze landen.

Tevredenheidsenquête de Dijk

Een aantal weken geleden heeft u,
maar ook alle leerlingen vanaf groep 5
en de leerkrachten, een
tevredenheidsenquête ingevuld. Wij
hechten hier waarde aan en willen
natuurlijk graag horen dat iedereen
positief is over de Dijk, maar ook willen
wij weten wat er nog beter kan. De
uitslagen bespreken wij in ons team en
de aandachtspunten nemen wij mee.
In onderstaand overzicht ziet u de
uitslag van de enquêtes. De scores zijn
zeer positief. Daar zijn wij erg blij mee.
De uitslagen zullen binnenkort op de
website staan.
Ouders

score: 8,2

Leerlingen

score: 8,7

Leerkrachten

score: 9,0
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Stakingsweek 11 t/m 15 maart 2019
In de media is er veel aandacht
besteed aan de stakingsweek. De
afsluiting op het Malieveld vindt
morgen plaats. In aanloop naar deze
dag heeft de leerlingenraad ons een
mail gestuurd hoe wij op school
aandacht kunnen besteden aan het
staken en vooral ook om uit te leggen
waarom het onderwijs massaal gaat
staken. Er zijn 2 momenten geweest,
dinsdag- en donderdagmiddag, dat het
werk even stilgelegd werd om hier
aandacht aan te besteden.

Opgave overblijf
Kinderen die overblijven worden
‘s morgens tussen 08.15u-08.30u
aangemeld bij de overblijfouders in de
hal. Dit is belangrijk, omdat er rekening
wordt gehouden met het aantal
kinderen op 1 overblijfouder. Het komt
regelmatig voor dat kinderen niet
aangemeld zijn, maar wel om 12 uur
aanschuiven en betalen. Hierdoor komt
de organisatie in het gedrang. Wilt u
het overblijven echt ‘s morgens
melden! Bedankt namens het Team
Overblijf.

Nationale Opschoondag

De landelijke Opschoondag zal in veel
gemeenten op zaterdag 23 maart een
grote rol spelen. Ook scholen doen
mee om de buurt schoon te houden.
Wij gaan woensdag 27 maart de
handen uit de mouwen steken.
Kleuters blijven op het schoolplein en
andere groepen gaan onder
begeleiding de omgeving rond school
‘Opschonen’. Albert Heijn zorgt voor
drinken en iets lekkers.
Veiligheid van alle kinderen
Met elkaar moeten we waakzaam
blijven als het gaat om de veiligheid
van alle kinderen rond de scholen.
Mensen parkeren nog steeds auto’s op
plekken waar het niet mag of staan bij
school stil om kinderen uit of in te laten
stappen. Wilt u hier alstublieft op letten
als u met de auto komt.
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High Tea in groep 8

Groep 8 organiseert een High Tea op
29 maart. Dit doen ze om te leren
plannen en ondernemen, ook leren ze
omgaan met geld. Dat heet
‘Ondernemend Leren’.
Bij deze High Tea horen natuurlijk
ook hapjes, thee en mooie
versieringen/aankleding. Een aantal
leerlingen maakt die hapjes zelf en
er zijn verschillende theesmaken. De
(expressie)ouders van de kinderen
van groep 8 zijn uitgenodigd. Een
entreekaartje kost € 5 p.p. en voor 3
personen € 12,50. Er hebben zich
ongeveer 30 personen opgegeven.
Wij hebben er zin in!
Esmée en Jamie, gr. 8

Het team van de Dijk feliciteert…..
Maart
18-03
19-03
21-03
23-03

Dani de Jong
Jeanalisa Koolhaas
Natalia van Waard
Finn Jansen

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
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Vrijdag 15 Maart ’19
Staken = Zwemmen!
Zwemtijd 07.00-20.45
Jullie komen toch ook?
Actie Entree 2,50

Frikandellen / kroketten
voor €1,00
Meer info: Aquacentrum Den Helder
0223 62 82 44
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