Belangrijke data
09-05
10-05
10-05
12-05
15-05

Verbouwing 2019

Gr. 1 t/m 8 ‘s middags vrij
Gr. 8 Bezoek stadhuis
Daily Mile
Moederdag
Gr. 8 Bankbattle

Schoolreis

Voorbereidingen voor de overkapping

Nog even en dan gaan we weer op
schoolreis. Willen de ouders van groep
1/2 a,b,c een wit t-shirt zonder opdruk
inleveren bij de leerkracht van hun
kind(eren). Wilt u niet vergeten de
naam van uw zoon of dochter op het
label te zetten, zodat er later geen
verwarring kan ontstaan. Alvast
bedankt.

De school staat een beetje op zijn kop,
maar de strakke organisatie maakt dat
alles vlekkeloos verloopt. Voor, maar
ook tijdens de meivakantie, is er door
iedereen veel werk verzet. De
aannemer loopt op schema en de
groepen 3, 8 en de BSO zitten weer
helemaal opgeknapt en ingericht in
hun nieuwe lokaal. Frank en Edwin
hebben hierin, ook in de vakantie, een
grote rol gespeeld. Dank daarvoor!

Avondvierdaagse
We gaan weer lopen….
Van maandag 3 juni t/m donderdag
6 juni 2019!
U kunt uw kind opgeven vòòr 16
mei!!!
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Nieuwe stellingen gemaakt in de schuur

Jantje Beton

Ga naar school. Ga naar je werk. Maak je
huiswerk. Eet gezond. Sport. Leer pianospelen.
Word succesvol. Neem je telefoon op. Bekijk dit.
Vind het leuk. Deel het met je vrienden.
We moeten steeds meer en spelen steeds
minder. Daarom zeggen wij: Stop nooit met

Scholierenveldloop
De scholierenveldloop vindt dit jaar
plaats op woensdag 19 juni. Wat later
dan wij gewend zijn. Helaas kunnen
groep 7 en 8 hier niet aan meedoen, zij
zijn op kamp. Wat wel leuk is, is dat de
kleuters zich nu ook op kunnen geven.
De afstand van de loop wordt voor hen
aangepast. Volgende week ontvangt u
hier informatie over.
De inschrijfformulieren hangen dan
aan de deur bij het lokaal. U kunt uw
kind(eren) alleen via school opgeven.
Uiteraard komen onze leerkrachten de
kinderen weer aanmoedigen.

spelen.
Niet als ze muren om je heen bouwen. Niet als
de auto’s om je heen rijden. Niet als je moet
vluchten. En al helemaal niet als je ouder wordt.
Want spelen is niet alleen het belangrijkste
onderdeel van een gezond leven, het is ook nog
eens het leukste.
- Jantje Beton

Met Jantje Beton gaan 80.000
kinderen op pad om lootjes te
verkopen. De helft van de opbrengst
gaat naar de school zelf, die het geld
gebruikt voor speelmateriaal. De
andere helft is voor Jantje Beton om
verschillende activiteiten te kunnen
realiseren. De actie loopt van 22 mei
t/m 5 juni. De leerlingenraad komt met
een voorstel waar wij het geld aan
kunnen besteden.
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Het team van de Dijk feliciteert…..
Mei
09-05
10-05
10-05
10-05
11-05
12-05
13-05
14-05
14-05
22-05
23-05
25-05
25-05
27-05

Faten Husein
Julin Egberts
Ivy Lopez Gazquez
Brent Stavenuiter
Meryem Rizvanovic
Sem Coester
Mick Varenkamp
Justino van Waard
Ollezia van Waard
Lieke Rozema
Stijn Nieuwold
Deliliah Scholten
Lilleigh de Jonge
Shayenna Saunier

Wij verwelkomen
Mei
Gr. 1
Gr. 1
Gr. 6
Gr. 6

Lorenzo de Weert
Jairo Mahabir
Jack Schreuders
Sean Schreuders

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

Met vriendelijke groet,
Team de Dijk
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