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Gr. 6 Bezoek aan de
Schouwburg
Sinterklaas in Nederland
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Gr. 1 t/m 8 Schoen zetten
Gr. 1/2 Pietenochtend
Gr. 3/4 Pietenmiddag
English Wednesday
Sinterklaasfeest,
continurooster 08.30u -14.00u
voor gr. 5 t/m 8

Sinterklaassurprise

Groep 5 t/m 7 heeft afgelopen
maandag lootjes getrokken. Iedereen
maakt een surprise en een gedicht. Wij
hebben met elkaar afgesproken dat
alles ingeleverd wordt in de klas op
woensdag 28 november. De leerkracht
heeft dan nog alle ruimte om te kijken
of er voor alle kinderen een surprise en
gedicht gemaakt is. Het bedrag voor
een cadeautje is vastgesteld op € 3,50.
Groep 8 speelt het Dobbelspel op 30
november.
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Sinterklaas

Vrijdag 30 november ontvangen we
Sinterklaas met zijn Pieten op onze
school. Het is ieder jaar weer
spannend hoe hij aankomt. Eén ding is
zeker, Sint gaat ons altijd verrassen...
Willen alle kinderen zorgen dat zij om
08.20u met hun jas aan in de klas
zitten. Om 08.25u wordt iedereen uit
de klas opgehaald om naar buiten te
gaan en Sint met zijn Pieten te
verwelkomen.
Wij houden kort een openingspraatje in
de hal en van 08.55u - 09.20u kunnen
broertjes en zusjes die niet op school
zitten langskomen bij Sinterklaas.
Daarna gaat Sint met zijn Pieten langs
bij alle groepen en bij Olleke Bolleke.
Groep 1 t/m 4 gaat om 12.00u naar
huis. Groep 5 t/m 8 heeft ‘s middags
optredens voor de Sint en gaat om
14.00u naar huis.

Basketballers krijgen Nederlandse les

Basketbal, schaken en dammen

De trainingen voor dammen en
schaken zijn begonnen. Tijdens de
schaaktraining is er een kleine
onderlinge competitie o.l.v. dhr.
Benschop. De damtraining wordt
gegeven door dhr. van Tiel. Via het
digibord en het dambord wordt hard
geoefend om het dammen onder de
knie te krijgen. De toernooien van
beide sporten starten in januari 2019.
U ontvangt nog informatie na de
inschrijvingen van de teams.

Hoe leuk is dit?
Esmée en Jurian van groep 8 geven
de Suns basketballers Levonne
Holland en Steve Harris
Nederlandse les. Tijdens het
Nationaal Ontbijt gaven beide
spelers aan beter Nederlands te
willen spreken. Groep 8 zag dit
gelijk zitten en heeft aangeboden
om de basketballers les te gaan
geven. Afgelopen dinsdag was de
eerste les en die verliep prima en
af en toe ook heel grappig.
Nu aan jullie huiswerk Levonne en
Steve!!!!
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Maar eerst wordt het
schoolbasketbaltoernooi gespeeld op
27, 28 en 29 december in de sporthal
Sportlaan. Ook hier zijn de trainingen
reeds gestart. Groep 5 en 6 trainen op
woensdag van 12.15u-13.15u. Groep 7
en 8 op vrijdag van 12.00u-13.00u. Er
hebben zich 4 teams opgegeven.
Onze leerkrachten verzorgen bij alle
toernooien de trainingen en staan altijd
als coach langs de zijlijn!

Het team van de Dijk feliciteert…..
November
15-11 Nova Helmus
16-11 Dilara Bhaggoe
16-11 Teun de Graaf
17-11 Chelsea Bakker
19-11 Miliano Slijger
22-11 Sanjay van Dalen
22-11 Marrit Ravia
22-11 Omar Koeiman
23-11 Demi van den Breevaart
24-11 Floortje Stoop
26-11 Maurits Molenaar
26-11 Mila Darphorn
28-11 Isabel Couwenberg
29-11 Matheesan Vaikuntharajah
30-11 Tessa Ravia

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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