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Afsluiten EU schoolfruit

Meivakantie
Start verbouwing
Weer naar school
Gr. 3a/b ‘s morgens vrij
Verhuizen gr. 3 a/b naar gr. 8
Verhuizing gr. 8 naar BSO
lokaal (BSO naar lokaal 3b)
gr. 1 t/m 8 ‘s middags vrij

Koningsdag op de Dijk

U heeft ondertussen alle informatie
over de Koningsdag op de Dijk
ontvangen. De route, uitgezet door
groep 8, is via de mail verstuurd. Wij
starten morgen om 09.00u met de
optocht.
Voor eten en drinken wordt gezorgd en
het is natuurlijk leuk als de kinderen
morgen in de kleuren rood, wit, blauw,
oranje gekleed zijn. De optocht is dan
extra feestelijk. Mocht u langs de route
staan, wij zwaaien!

Helaas, we hebben de periode van het
EU schoolfruit weer afgesloten. Wat is
dit een goed initiatief en dat helemaal
gratis dankzij financiering van de
Europese Unie. Kinderen eten gezond
en zij leren verschillende fruit- en
groentesoorten eten. Leerkrachten zijn
hier ook zeer positief over en zien een
duidelijke toename van het eten van
fruit en groente in de klas.
U kunt natuurlijk uw kind nog steeds
fruit meegeven voor de 10 uur lunch.
Wel zo gezond.
Daily Mile
Op vrijdag 10 mei loopt groep 1 t/m 7
de Daily Mile. Dit vanuit het thema ‘Fit
en gezond in de wijk’. De organisatie
ligt in handen van Sportservice. Zij
zorgen tevens voor water en fruit. De
route vindt u als bijlage in de
nieuwsbrief nr. 15. We raden de
leerlingen aan om sportieve schoenen
en kleding te dragen.
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De tijden voor deze loop zijn:
Groep 3 t/m 4 09.00u
Groep 5 t/m 6 09.30u
Groep 7a en b 10.00u

Schoolhandbal
Op zaterdag 22 en 29 juni vindt het
schoolhandbaltoernooi plaats op
Sportpark De Dogger.
Wij hebben 5 teams opgegeven voor
dit toernooi. Na de meivakantie
beginnen we met de trainingen. De
handballers hebben dit schema
inmiddels ontvangen.

Het team van de Dijk feliciteert…..
April
26-04
26-04
26-04
27-04
30-04
30-04
30-04

Jerre Stavenuiter
Hanaa Al Shabaki
Jamairo Verhoef
Justin Yeh
Viënna-Jane de Freitas
Silvio de Vlieger
Laurens van Toor

Mei
01-05
02-05
02-05
03-05
08-05
08-05

Lorenzo de Weert
Bo Houdijk
Tijn Touwen
Dario Maats
Eva Blokker
Kelshaira Rojer

Hiep hiep hoera meester Martijn
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

Gefeliciteerd Martijn en Thamar!
Meester Martijn en Thamar zijn super
blij. Er is een baby op komst. Of het
een voetballer gaat worden??? We
gaan het zien!!!
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Fijne vakantie allemaal!
Het Team de Dijk

