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Studiemiddag Stg. Meerwerf

Toetsweken

Schoolschaken
Gr. 5 naar Triade voor
workshop ‘Kijk mij eens’
VRIJ Studiedag
Gr. 5 naar Triade voor
workshop ‘Kijk mij eens’
Gr. 4 groepje naar de
Kunstuitleen
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Dammen

De algemene studiemiddag van de
Stg. Meerwerf vindt plaats op
dinsdagmiddag 13 maart 2018 van
13.00u tot 19.00u. Dat betekent dat de
kinderen ‘s middags vrij zijn. Mocht dit
voor u problemen geven, wilt u dit dan
kenbaar maken bij de leerkracht van
uw kind(eren).
Magazine Meerwerf en virtuele
rondleiding

Het damteam, kinderen uit groep 7,
heeft afgelopen zaterdag de 4e plaats
weten te bemachtigen van het
schooldamtoernooi. Dit was de tweede
en tevens laatste zaterdag van het
toernooi. Een prima resultaat van onze
dammers. Het schoolschaaktoernooi is
gisteren van start gegaan, succes!
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Stg. Meerwerf heeft, i.s.m.
Druktemaker Media, een prachtig
magazine laten maken, waarin alle
scholen zichzelf presenteren. Dit
magazine wordt vanaf 1 februari
verspreid. U ontvangt 2 exemplaren.
Eén om zelf te houden en één om weg
te geven. Ook is er de afgelopen
maanden hard gewerkt aan een

virtuele rondleiding door alle scholen.
Deze tour is geplaatst op de website.
Wij constateren bij de laatste
rondleidingen dat ouders daar erg
enthousiast over zijn en gelijk een
goed en positief beeld krijgen van de
Dijk. Zelfs een inschrijving vanuit
Curaçao is hier o.a. op gebaseerd.
Relaties & Sexualiteit

Ouderbijdrage 2017-2018
De OR heeft een groot deel van de
ouderbijdrage binnen voor het
schooljaar 2017-2018. Dit is nodig,
aangezien de twee grote activiteiten,
Sinterklaas en Kerstmis, reeds achter
de rug zijn. Hier gaat het grootste deel
van de ouderbijdrage naartoe. Maar er
komen nog meer activiteiten aan.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet
hebben voldaan, wilt u dit dan betalen
bij de leerkracht van uw kind(eren).
Ouders die een regeling hebben
getroffen, betalen volgens afspraak.

De overheid heeft seksualiteit en
seksuele diversiteit expliciet in de
kerndoelen van het onderwijs
opgenomen. Vorig jaar hebben wij al
een start gemaakt met de methode
Relaties & Sexualiteit. In januari is
iedereen weer begonnen met het
vervolg van deze methode. Het
ondersteunen van kinderen en
jongeren bij hun relationele en
seksuele ontwikkeling draagt bij aan
een respectvolle samenleving en een
veilig en prettig leefklimaat. Wij ervaren
deze lessen als een zeer waardevolle
aanvulling op onze methode de
Vreedzame School. Leerkrachten zijn
zeer positief over het lespakket, en
kinderen vinden de lessen leuk en
leerzaam.
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Wij verwelkomen
Februari
Gr. 1 Vïenna Wielstra

Het team van de Dijk feliciteert…..
Januari
25-01 Nihat Bhaggoe
26-01 Sven Zandstra
28-01 Fenna Hekking
30-01 Esmée di Bartolo
31-01 Dawn Bradley
Februari
02-02 Julian Kooger
03-02 Damanya Hoffman
05-02 Sebastiaan Hollander
06-02 Jack de Krijger
07-02 Amber Leppink

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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