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Belangrijke data
05-09
06-09
06-09
07-09
08-09
12-09
12-09
13-09
14-09
15-09

Gr. 3 Informatieavond
Schoolfotograaf
Gr. 1/2 Informatieavond
Gr. 4 Informatieavond
Gr. 6 Informatieavond
Gr. 7 Informatieavond
Gr. 8 Start bollenverkoop
Gr. 8 Informatieavond
Start Jantje Beton
Gr. 5 Informatieavond

Vreedzame School

Jaargang nummer 1

Vakantiefoto’s + ballon

De kinderen zijn met enthousiaste
verhalen over de vakantie op school
gekomen. Deze verhalen worden
ondersteund door de foto’s die tijdens
de vakantie zijn genomen mèt de
ballon van school erop. De foto’s zijn te
bewonderen in de hal en er komen
iedere dag foto’s bij. Leuk om te zien
dat veel kinderen hier werk van
gemaakt hebben. Het resultaat mag er
zijn…..we genieten nog even na van
de vakantie!
Bollenactie en Jantje Beton

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar
starten wij de eerste 2 weken met
meerdere lessen in één week van de
Vreedzame School. Dit om de sfeer in
de groep direct goed neer te zetten.
Naast de algemeen geldende
schoolregels, maken leerkracht en
kinderen afspraken over hoe je met
elkaar omgaat en over de inrichting en
het ordelijk houden van de klas. Om
van een klas een groep te maken, is
het nodig dat elk kind het gevoel heeft
dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben
iets met elkaar als ze elkaar goed
kennen en elkaar waarderen.
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Groep 8 begint maandag 12
september met de Bollenactie. Op het
podium kunt u voor- en na schooltijd bij
hen terecht. De opbrengst van deze
actie wordt gebruikt voor de activiteiten
in de Golfstroom, zoals bijvoorbeeld
kerststukjes maken.

De actie Jantje Beton start op
woensdag 14 september. Deze actie is
voor scholen en kinderen een mooie
gelegenheid om bij te dragen aan het
vergroten van speelkansen van
kinderen in Nederland. 50% van de
opbrengst gaat naar Jantje Beton en
50% naar de school.
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Controle gegevens
U krijgt binnenkort een formulier waarin
wij uw naam, adres, telefoonnummers
e.d. vragen. Het is in ieders belang, dat
dit formulier zo spoedig mogelijk
ingevuld en ingeleverd wordt. In de
praktijk gebeurt het regelmatig dat wij
verkeerde gegevens in ons bestand
hebben staan. Hierdoor kunnen wij
ouders niet of moeilijk bereiken. Onze
administratie zal uw gegevens
controleren en waar nodig aanpassen.
Alvast hartelijk dank.

Wij verwelkomen…..
Augustus
Gr. 3
Gr. 1
Gr. 5
Gr. 4

Ivy Lopez Gazquez
Miley Lopez Gazquez
Sarband Ahmed
Narin Ahmed

Het team van de Dijk feliciteert…..
September
05-09 Shagithya Sivanesan
08-09 Yasmina Ho
08-09 Dylan Vermast

App van de week
‘Gynzy’s Galgje’

Deze Galgje-app steekt het traditionele
spel in een nieuw jasje. Probeer de
juiste letters te kiezen en onthul het
woord. Raad je een letter verkeerd?
Dan valt er een onderdeel van het
robotje. Na negen foute pogingen is
het spel voorbij. Je speelt Gynzy’s
galgje tegen de computer of tegen een
vriend. Je kunt kiezen voor korte,
middellange en lange woorden.
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Met vriendelijke groet,
Het team de Dijk

