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05-07
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Gr. 8 Schoolkamp Voorthuizen
Gr. 1/2 Juffendag
English day
Schoolhandbaltoernooi
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Gr. 3 Juffendag
Gr. 1/2 en gr. 7, 8
Verkeerskunsten op het
schoolplein
Rapport mee
Gr. 5 Juffendag
VRIJ Teamdag
Kennismaken nieuwe
leerkracht om 13.30u
Circusdag 09.00u-14.30u
Gr. 8 Musical & Lunch
Vakantiekrant
VRIJ ICT studiedag
Zomervakantie
Weer naar school

Verkeerskunsten

Lessen Verkeerskunsten bevatten een
complete doorgaande lijn om in de
praktijk en rondom de school te
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oefenen. Het bevat fiets- en
loopvaardigheden. Door op het
schoolplein veel te oefenen, krijgen de
leerlingen de ervaring en vaardigheden
die ze nodig hebben om veilig en
zelfredzaam aan het echte verkeer
deel te nemen. Groepen 1/2 a,b,c, 7 en
8 gaan donderdag 5 juli op het
schoolplein met Verkeerskunsten aan
de slag.
VakantieBieb

Het zomercadeautje van de Bieb

Lekker lezen in de vakantie. Dat is zo
belangrijk. Zes weken niet lezen zorgt
ervoor dat de leesvaardigheid stilstaat
en veelal achteruitgaat. Wij stimuleren
dan ook dat alle kinderen blijven lezen
in de vakantie. Iedereen heeft een
leuke flyer, in de vorm van een ‘Niet
storen’ label, ontvangen. Hier vindt u
alle informatie om gebruik te maken
van de VakantieBieb. In de app staan
meer dan 30 e-books die je twee
maanden mag lenen, ook als je geen
lid bent van de bibliotheek.

Groepsindeling 2018-2019

Team 1, de oudste jongens, beginnen
het toernooi om 08.40u en spelen 6
wedstrijden. Of zij ‘s middags nog in
actie komen, hangt af van de
resultaten. Succes allemaal!
Het team van de Dijk feliciteert…..

U ontvangt binnenkort, via de mail, de
groepsindeling 2018-2019. Er staan op
dit overzicht nog een paar
vraagtekens. Wij gaan binnenkort in
gesprek met verschillende sollicitanten.
Wij houden u op de hoogte.

Juni
29-06
29-06

Jenna Bosch
Naish Bosch

Juli
03-07
08-07
11-07

Jamie van Dorland
Déon Egberts
Stijn Couwenberg

Schoolhandbaltoernooi

Afgelopen zaterdag hebben de teams
2,3 en 4 een prachtige handbaldag
beleefd. Leuke wedstrijden, fantastisch
weer en vooral weer veel plezier. Na
deze dag hoeven de team 3 en 4
zaterdag 30 juni niet meer te spelen,
maar wij gaan de komende jaren zeker
nog genieten van onze jonge
handballers.
Team 2 is als tweede geëindigd in de
poule ‘mix Oudste meisjes’ en gaan
a.s. zaterdag om 13.40u de kruisfinale
spelen op veld 1.
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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

