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Inzameling voor Make-A-Wish

Gr. 8 Verkeersexamen
Gr. 7 en 8 Optreden
Streetdance op het podium
2e Toetsweek
VRIJ Hemelvaart
VRIJ
Avondvierdaagse

Schoolreis, waar gaan we naartoe…..
Groep

Datum

Bestemming

1/2
a,b,c

20 juni

Hoenderdaell

3

20 juni

Linnaeushof

4 a,b

20 juni

NEMO/
Het Woeste
Westen

5

18 juni

De Alde Feanen

6

17/18
juni

Duinrell/
Aquacentrum
Den Helder

7 a,b

17/19
juni

Ackersate
Voorthuizen

8

19/21
juni

Ackersate
Voorthuizen
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Op het podium staat een grote bak
waar iedereen lege flessen in kan
deponeren. Groep 4 heeft een
gastspreker van Make-A-Wish op
bezoek gehad. Eén van de leerlingen
kwam op het idee om een lege
flessenactie te starten om geld in te
zamelen voor Make-A-Wish. De actie
duurt t/m 3 juli 2019. Neemt u dus uw
lege flessen mee naar school.
Bedankt!
Ook groep 8 is enthousiast geraakt
door het werk van deze stichting en wil
graag een bijdrage leveren. Er wordt
een gesponsorde fietstocht
georganiseerd. Groep 8 gaat het geld
wat hiermee opgehaald wordt
overhandigen aan Make-A-Wish.

Jantje Beton 22 mei t/m 5 juni

VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb kunnen
kinderen in de zomer lekker doorlezen.
Een mooie ontwikkeling, maar vooral
erg belangrijk. Blijven lezen helpt
namelijk tegen terugval na de
zomervakantie. De VakantieBieb is
een cadeautje van de bibliotheek en
gratis te downloaden. Een
lidmaatschap is niet nodig. De
VakantieBieb is geopend van 1 juni t/m
31 augustus 2019.

Gisteren is de lotenverkoop gestart
voor de actie Jantje Beton. Loten zijn
te koop via het lotenboekje, maar ook
via de Tikkie jij bent ‘m! actie. Heel
handig, want hiermee kunnen we de
opbrengst voor de school alleen maar
verhogen. Woon je namelijk niet in de
buurt en je wilt ons toch steunen, dan
kan dat super makkelijk. De lotenkoper
scant de QR-code of bezoekt
www.jantjebeton.nl/lootje. Selecteer
onze school en vul de gegevens in. Je
kiest ook het aantal lootjes dat je wilt
kopen. Vervolgens betaal je via Tikkie
en klaar. Doen!!! De acties komen ten
goede aan ons leerplein!!! En alvast
bedankt!!!
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Oproep MR de Dijk
Onze secretaris van de
Medezeggenschapsraad (MR), Marith
Dop, heeft aangegeven te willen
stoppen. Zij heeft zich jaren met veel
plezier ingezet voor de MR, maar gunt
haar plaats aan een nieuw MR lid.
Mocht u interesse hebben en/of
geïnformeerd willen worden over deze
functie, dan kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de MR, Nicole

Gouverneur.
Voortgang Verbouwing

Wij verwelkomen
Juni
Gr. 1
Gr. 1

‘Waar eens een patio stond……’
De samenwerking met het
aannemersbedrijf HECON, maar ook
alle medewerking van hen met de
school, de ouders, de kinderen, SKDH,
de schoonmaak enz., verloopt zeer
voorspoedig. Wij zijn hier echt blij mee
en dat brengt, na al het slopen,
sjouwen en verhuizen, rust in de
school.

Het team van de Dijk feliciteert…..
Juni
01-06
02-06
03-06
04-06

Matthew Scholten
Riviangelo van Ginkel
Giovanni Wolfgang
Daan Kleist

Bezoekadres
Postbus
Telefoon
E-mail

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

Viënna Smitz
Ids Post

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

