Belangrijke data
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Schoolvoetbal
Grote Rekendag
Afsluiting project 21st Century
Skills 17.00-18.00u/info volgt
Vrij i.v.m. 2e paasdag
Schoolvoetbal
Bezoek nieuwe bestuurder
Meerwerf, Nils van Heijst

Wandelen voor water

2e Prijs voor groep 8

Groep 8 heeft de 2e prijs gewonnen
met hun gedichtenbundel in het kader
van de Dag van de Leerplicht. Zij
mogen bordspelletjes aanschaffen
voor een bedrag van € 100,00. Naast
dit mooie bedrag waren er ook lekkere
taartjes.
Een gedicht uit de bundel…..

Wandelen voor Water was een groot
succes. Groep 7 heeft 6 kilometer
gelopen met 3 à 4 liter water op hun
rug. De weersomstandigheden waren
prima en na afloop verzorgde Lands
End een drankje voor alle kinderen.
Veel mensen hebben deze actie
gesteund en groep 7 wil langs deze
weg iedereen bedanken en laten
weten dat zij € 845,00 hebben
opgehaald voor de Stichting Simavi.
Mooie prestatie!
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Waarom school zo leuk is
Dat was een heel leuk schooljaar.
En dat begon in het voorjaar.
De juffen waren aardig.
En soms deed ik heel haastig.
Maar nu doe ik dat niet.
Dit is nu mijn afscheidslied.
Taal, spelling en rekenen.
Ik hou ook van tekenen.
Maar nu doe ik mijn best.
En soms een beetje gestresst.
Spelling kan ik ook heel goed.
En dan stoot ik weer mijn voet.
Ik help ook soms mensen.
En vroeger had ik lenzen.
Ik ben vaak hard bezig.
En dan ben ik ècht aanwezig.

Mitchel van der Stoop, groep 8

Grote Rekendag

Woensdag 28 maart is de dag dat alle
basisscholen in Nederland in het teken
van rekenen staan. En dan niet
gewoon in de klas, maar ook
daarbuiten. Het thema is dit jaar ‘De
school als pakhuis’. Kinderen
schematiseren, ordenen en modelleren
om inzicht te krijgen in de situatie die
zij onderzoeken. Ook wij doen mee
met onze groepen 1 t/m 8.
Stichting Opkikker
Sam Hage uit groep 5 is lid van de
Stichting Opkikker. Deze stichting helpt
kinderen met een ziekte en verrassen
zo’n tweeduizend keer per jaar
gezinnen met een langdurig ziek kind
met een onvergetelijke ‘Opkikkerdag’.
Op deze dag worden alle gezinsleden
in het zonnetje gezet. Sam wil graag
iets betekenen voor deze stichting en
vraagt iedereen oude mobieltjes in te
leveren. Heeft u of mensen in uw
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omgeving een oud mobieltje liggen en
wilt u de stichting Opkikker steunen,
dan kunt u deze inleveren bij Sam in
groep 5. Hij heeft ervoor gezorgd dat
er een doos in de klas staat waar alle
oude mobieltjes in kunnen. U maakt
niet alleen heel veel gezinnen blij,
maar ook Sam!

Ra ra ra ra….
Eindelijk is het zover….. Na jaren van
inspanning van kinderen, ouders en
leerkrachten…..
Waar gaat dit over?
‘OSLESGNTEMLOECMVH’
Weet u het al?
De leerlingenraad is hier druk mee
bezig. Zij houden ons op de hoogte en
onthullen binnenkort dit raadsel…..

Klasselunch ‘Ik eet het beter’

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
Vandaag in groep 8 ‘Ik eet het beter’ i.s.m. het
voedingscentrum en met dank aan Albert Heijn

Wij verwelkomen
April
Gr. 1 Lynn Aggenbach
Gr. 1 Lisa Seijkens
Gr. 1 Rosa Gerssen
Het team van de Dijk feliciteert…..
Maart
23-03
28-03
29-03
31-03

Finn Jansen
Amel Al Shabaki
Noah Cannadine
Megan Jacobs
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