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Soldaat in de klas

VRIJ 2e Pinksterdag
Gr. 6a/b Bezoek Moskee en
Petrus Pauluskerk
Gr. 8 Sportdag
Gr. 6 a/b Bezoek
Hindoetempel
Gr. 7 Soldaat in de klas
Toetsweken

English wednesday
Handbaltrainen op
sportcomplex de Dogger (alle
teams) 12.45u - 13.45u

Streetdance

Groep 7 is tijdens de
geschiedenislessen bezig met het
thema ‘De tweede wereldoorlog’. De
kinderen vinden dit zo interessant dat
zij via het programma “Praten met
soldaten” een soldaat uitgenodigd
hebben in de klas om het thema in
groep 7 af te sluiten. Dit programma is
opgezet door de Koninklijke luchtmacht
om basisschoolleerlingen een kijkje te
geven in het werk van de Landmacht.
Spinning Marathon

In een spectaculaire voorronde in
sporthal de Multitreffer in ‘t Zand heeft
onze streetdance groep de finale
bereikt. Dit succes is mede te danken
aan oud-leerling Naomi van Kesteren,
die de groep al maanden op vrijdag
traint. Zaterdag 13 juni is de finale,
eveneens in ‘t Zand. Succes!
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Eerder hebben wij in onze nieuwsbrief
aangegeven dat ROC studenten een
Spinning Marathon op school wilden
organiseren op donderdag 24 mei. Dit
evenement was opgezet vanuit het
ROC. Helaas liep de organisatie
binnen het ROC niet geheel
vlekkeloos. Wij verlenen graag onze
medewerking, maar dan moet het ook
goed georganiseerd worden. Wij
hebben in overleg met de studenten
besloten de Spinning Marathon niet
door te laten gaan.

Avondvierdaagse

Vanaf groep 2 heeft iedereen een
inschrijfformulier ontvangen voor de
Avondvierdaagse. Mocht u zich nog
niet hebben opgegeven, dan kunt u dat
nog doen vòòr 19 mei. Vergeet u het
niet, daarna wordt iedereen ingedeeld
en is het niet meer mogelijk om
kinderen aan te melden. We hopen dat
we weer met veel kinderen meelopen!

Ouderbedankavond
Ouders die een uitnodiging hebben
ontvangen voor de ouderbedankavond
en het strookje nog niet hebben
ingeleverd, wilt u dat alsnog doen vòòr
25 mei.
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Voor alle hulp….

Onze school ziet er altijd goed
onderhouden uit. De constante
aanwezigheid van mensen vanuit
Noorderkwartier, vrijwilligers,
conciërge en onze technische klusgroep
zorgt ervoor dat wij altijd ‘leren’ en
‘werken’ in een mooie schone school.
De technische klusploeg, waarin ook
nog steeds vaders van oud-leerlingen
actief zijn, heeft kortgeleden het
hele schoolplein weer opgefrist. Voor
al deze mensen…..bedankt!!

Het team van de Dijk feliciteert…..
Mei
17-05
18-05
19-05
22-05
23-05
25-05
25-05
27-05
28-05
29-05
29-05
29-05
30-05
31-05

Demi Veldkamp
Ziva de Jongh
Rudy van de Wint
Lieke Rozema
Stijn Nieuwold
Deliliah Scholten
Lilleigh de Jonge
Shayenna Saunier
Chloë Kooijman
Amy van der Mark
Christy van der Mark
Jay van der Mark
Robi Jane Slotemaker
Emie Dekker

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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