Belangrijke data
04-10
10-10
17-10
18-10
20-10
29-10

Gr. 6 start Typetuin
Gr. 7/8 Cruyff Court
14.30-17.15u
Gr. 1 t/m 4 VRIJ ivm BHV
Afsluiting Kinderboekenweek
17.00u-18.00u
Herfstvakantie
Weer naar school

Kinderboekenweek 2018

van 17.00u-18.00u. Dit krijgt een
speciaal tintje. De afsluiting gaat
namelijk plaatsvinden in het
winkelcentrum ‘De Schooten Plaza’.
Iedere groep krijgt een kraampje waar
het werk van de kinderen
tentoongesteld wordt. Er vinden
dansoptredens plaats en slagerij Wit
en Wit sponsort ons met het maken
van erwtensoep. Uiteraard is de
opbrengst bestemd voor het
aanschaffen van kinderboeken.
Vanaf maandag 8 oktober gaan alle
groepen een keer voorlezen in het
winkelcentrum. Er wordt een podium
neergezet bij boekhandel Bruna.
Voorbijgangers worden op deze
manier betrokken bij de
Kinderboekenweek en kunnen
aanschuiven om naar de verhalen te
luisteren.
Het volledige programma voor de
afsluiting ontvangt u nog van ons.
Uitslag enquête continurooster

Kinderen uit groep 5 met een deel van de
gekozen boeken

Maandag hebben de kinderen de
kinderboekenweek geopend met
mooie teksten over vriendschap. Op de
borden in school kunt u de teksten
lezen. Dit is zeker de moeite waard.
Natuurlijk kunnen er nog steeds
memo’s toegevoegd worden. Iedere
groep werkt ruim 2 weken uit een
gekozen boek. De resultaten kunt u
zien tijdens de afsluiting op 18 oktober
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De uitslag van de enquête voor het
continurooster is bekend. Bijna 73%
heeft ‘Ja’ gestemd voor het nieuwe
continurooster. Dat betekent dat dit
continurooster start m.i.v. het
schooljaar 2019-2020. Wij hebben de
MR inmiddels op de hoogte gebracht.
Binnenkort ontvangt u van ons een
uitleg over de invulling, de verplichte
uren die kinderen moeten maken en
het plannen van naschoolse

activiteiten tussen 14.00u en 15.00u.
Typetuin

fruit en groente per leerling per week.
Vanaf 12 november hoeven de
kinderen dus drie keer in de week
alleen drinken mee te nemen. Welke
dagen dat gaan worden is nog niet
bekend. Dit hangt af van de levering
van het groente en fruit. Begin
november horen wij hier meer over.
Schoolontbijtweek

Ook alle kinderen van groep 6 hebben
vanaf dit schooljaar een chromebook
tot hun beschikking. Groep 7 en 8
werken al een aantal jaar met een
chromebook per leerling. De
typevaardigheid is daarbij belangrijk.
Wij bieden als school de kinderen van
groep 6 de online typecursus van de
Typetuin aan. Zij starten op donderdag
4 oktober. Vorig jaar was dit eind groep
6 een groot succes en kon iedereen op
zijn/haar moment het diploma halen.
EU schoolfruit

Naast het Nationaal Schoolontbijt op 7
november hebben wij i.s.m. Scholen
aan Zee een Schoolontbijtweek
georganiseerd van 12 november t/m
15 november. Leerlingen van Scholen
aan Zee nemen de organisatie op zich.
Zij gaan brood bakken, inkopen doen
en meehelpen in de groepen met het
begeleiden en verzorgen van het
ontbijt.
JSP

Goed nieuws! Wij zijn weer uitgekozen
om mee te doen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april
2019 ontvangen wij drie gratis porties
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Het JeugdSportProject heet voortaan
JouwSportProject. Team Sportservice
heeft het JSP gedigitaliseerd.
Inschrijven en betalen kan per heden
alleen online via een nieuwe
inschrijfwebsite. Hierop zijn de sporten

te zien en kan er ingeschreven
worden. Betalen gaat via i-deal. Er
hoeft geen account aangemaakt te
worden. U ontvangt de poster en de
flyer met uitleg van JSP via de mail.

Illustraties Kinderboekenweek

Kosten schoolreis
Hierbij het overzicht van de
schoolreiskosten 2019.
Groep

Datum

Bedrag

1/2
a,b,c

20 juni 2019

€ 28,00

3a/3b

20 juni 2019

€ 33,00

4a/4b

20 juni 2019

€ 35,00

5

18 juni 2019

€ 37,00

6

17/18 juni 2019

€ 42,50

7a/7b

17,18,19 juni
2019

€ 60,00

8

19,20,21 juni
2019

€ 90,00
(incl.
excursie
Amsterdam)

Alle prachtige illustraties die op het
podium liggen en overal hangen zijn
gemaakt door Juf Ilona!
Wij verwelkomen
september
Gr. 2 Victoria Fernandes Vieira
Het team van de Dijk feliciteert…..

Fietsen
Wil iedereen zijn/haar fiets in het rek
zetten! Met buitenspelen hebben
groepen hier hinder van! Bedankt!
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Oktober
05-10 Jayden Brandi
07-10 Jaylinn van Ham
08-10 Tess Hage
08-10 Maéli Burgos
08-10 Jayden de Vries
10-10 Jaylee-Ann Posthumus

10-10
11-10
11-10
11-10
14-10
15-10
17-10

Giel Post
Twan Geersen
Jurian Mahieu
Daciano Visser
Priscilla Bais
Sana Hoogland
Finn Medema

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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