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Gr. 5 naar Triade voor
workshop ‘Kijk mij eens’
Gr. 4 groepje naar de
Kunstuitleen
Oudergesprekken
Oudergesprekken
English Day
Rapport mee
Verkleedfeest
Vakantie
Naar school

Schaken

Verkleedfeest

Vrijdagochtend 23 februari kunnen de
kinderen van gr. 1 t/m 4 verkleed naar
school komen. Zij hebben een
gezellige ochtend met spelletjes en
dans. Om half 10 is er een optreden
van de Streetdance groep. Bij groep
1/2 zijn er ouders die de kinderen gaan
schminken. Voor eten en drinken wordt
gezorgd door de OR. Voordat iedereen
naar huis gaat, is er nog een polonaise
door de hal.
De bovenbouw gaat ‘s middags de
strijd aan met elkaar in ‘The voice of
the Dijk’. Ook zij kunnen verkleed naar
school komen en krijgen iets van de
OR.
Staking 14 maart

Woensdag 31 januari was de laatste
middag van het schoolschaaktoernooi.
Team 1 en 2 zaten in de hoofdpoule en
Team 3 zat in de finalepoule. Team 1
en 2 moesten ook dit keer weer tegen
elkaar. Team 2 won beide keren en
ook daarna werd er goed winst
geboekt. Dat resulteerde uiteindelijk in
de derde plaats en konden zij na
afloop een prachtige beker in
ontvangst nemen. Team 1 en 3 werden
vierde. Complimenten voor alle teams.
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De provincies Utrecht, Flevoland en
Noord-Holland zijn aan de beurt om te
staken op woensdag 14 maart 2018.
Houdt u er alvast rekening mee dat de
school die dag mogelijk dicht is. Dat
heeft dan ook consequenties voor de
scholierenveldloop. Als wij gaan
staken, zal de scholierenveldloop niet
vanuit school georganiseerd worden.
Wij hopen zo snel mogelijk van ons
bestuur bericht te krijgen of Meerwerf
basisscholen gaat staken deze dag.
Wij informeren u zo spoedig mogelijk.

Oudercursus de Vreedzame School

Wij verwelkomen
Februari
Gr. 1 Mena van Cuijk

Het team van de Dijk feliciteert…..
Februari
08-02 Nicky Stins
14-02 Justin Nieuwerf
19-02 Sara Lap
19-02 Hugo Kints
21-02 Doriano Wielart
Kim en Jill ontbreken op de foto.

‘Met een aantal ouders hebben wij de
oudercursus ‘De Vreedzame School’
gevolgd. Wij hebben dit als zeer leerzaam
en zinvol ervaren. De cursus is voor
herhaling vatbaar en voor iedere ouder
een aanrader!
Bedankt juf Marjan en juf Anita!!!!’
Met vreedzame groet,
Cristina, Janet, Joyce, Manon, Shirley,
Denise Kim, Jill, Miranda en Femke

Oudergesprekken via Parro
Vanaf woensdag mochten de ouders
met meerdere kinderen op school zich
inschrijven voor de oudergesprekken
via Parro. Wij zijn heel blij om te
constateren dat dit een groot succes is
en ouders daar direct gebruik van
hebben gemaakt. Vanaf morgen
09.00u kunnen alle ouders zich
inschrijven. Sluiting voor iedereen op
donderdag 15 februari om 16.00u.
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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

