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1e ronde expressie
Gr. 8 Voorlichting Bureau Halt
VRIJ studiedag
Opening Kinderboekenweek
Gr. 8 NIO

Week van de Pauzehap

Volgende week start ‘Week van de
Pauzehap’ voor groep 5 t/m 8. Deze
week wordt gevuld met korte filmpjes,
opdrachten en gezonde tussendoortjes
voor de hele groep. Leerlingen ervaren
met elkaar hoe lekker zo’n gezonde
pauzehap kan zijn. In het pakket, dat
wordt aangeboden door Albert Heijn
i.s.m. het Voedingscentrum, zitten o.a.
aardbeien, bananen, mandarijnen,
bleekselderij, volkoren/glutenvrije
crackers, kwark. Niet alleen gezond
eten, maar ook bewegen en op tijd
ontspannen horen natuurlijk bij een
gezonde start.
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Kinderboekenweek 2018
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Maandag 1 oktober om 08.30u openen
wij de Kinderboekenweek 2018. Het
thema voor dit schooljaar is
‘Vriendschap’ met als motto ‘Kom
erbij!’. Dit sluit prachtig aan bij onze
Vreedzame School. Verschillende
activiteiten worden neergezet en/of
ondernomen gedurende de drie
weken. Op donderdag 18 oktober is de
afsluiting van de Kinderboekenweek. U
bent natuurlijk weer van harte welkom
tussen 17.00u-18.00u. Over de
invulling van deze afsluiting wordt u
nog geïnformeerd.
Sparen voor je schoolbieb

Tijdens de Kinderboekenweek houdt
boekenwinkel Bruna een scholenactie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Koopt u of
iemand uit uw omgeving een
kinderboek(en) tijdens de periode 4 t/m
13 oktober 2018, dan kunnen de
kassabonnen op school (bij de

leerkracht) ingeleverd worden. Wij
ontvangen bij het inleveren van de
verzamelde kassabonnen 20% van het
totaalbedrag in de vorm van een
waardebon. Onze schoolbibliotheek
wordt ieder jaar goed nagekeken en
weer aangevuld met nieuwe boeken,
zodat deze altijd up to date is, maar
deze actie is een prima manier om nog
een extra mooi kinderboek(en) aan te
kunnen schaffen.
Beleeftuin Pluto
Het is gelukt...ons stukje in de
nieuwsbrief heeft écht geholpen, want
we zijn 3e geworden bij de nominatie
van het ANWB fonds. We hebben
€ 2.500,-- gekregen. Hoe cool is dat!
Maar we zijn er nog niet en we zijn nu
gestart met nieuwe acties om geld in te
zamelen. Beleeftuin Pluto is namelijk
tot 14 oktober het goede statiegelddoel
bij de AH Schooten Plaza. Daarom
doen we een oproep om al jullie lege
flessen en kratjes naar AH Schooten
Plaza te brengen en de statiegeldbonnen te doneren.
Breng ze dus naar Albert Heijn en
steun ons. Allemaal alvast super
bedankt!
Maurits (groep 2), Niek (groep 5), Liam
groep 6), Jamie en Tijn (groep 8)
P.s. Wil je meer weten over onze plannen? Ga
dan naar www.beleeftuinpluto.nl of de
Facebookpagina @BoatexDenHelder.
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Studiedag Portfolio en leergesprekken
Woensdag 26-09-2018 hebben alle
kinderen vrij!
Wij verwelkomen
oktober
Gr. 1 Gia Rep
Gr. 1 Luuk Verhoogt
Het team van de Dijk feliciteert…..
September
24-09 Fayenne Bakker
24-09 Bjorn Vonberg
25-09 B.J. Schippers

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

