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Gr. 1 t/m 4 VRIJ i.v.m. BHV
Afsluiting Kinderboekenweek
17.00u-18.00u
Herfstvakantie
Weer naar school
English wednesday
Gr 1/2 Kabouterpad lopen
i.s.m. de Helderse Vallei
Schaaklessen dhr. Benschop
15.15u

Afsluiting Kinderboekenweek

gaan voorlezen op het podium bij
boekhandel Bruna.
Maar uiteraard bent u welkom bij alle
kramen in het winkelcentrum van
groep 1 t/m 8 en Olleke Bolleke. Zij
hebben allemaal zo hard gewerkt en
willen dat graag aan u laten zien.
Groep 8 heeft ervoor gekozen zich in
te zetten voor de slachtoffers van
Sulawesi in het kader van
‘Vriendschap’, het thema van de
Kinderboekenweek. Zij gaan
vriendschapsbandjes en kleine
boeketjes verkopen. De opbrengst
doneren zij aan Giro 555 actie
Sulawesi.
Bij slagerij Wit en Wit verkopen
kinderen zelfgemaakte erwtensoep
voor € 1,00 per kop. De opbrengst van
deze lekkernij gaat naar de aanschaf
van kinderboeken voor school.
Wij bedanken alle winkeliers van De
Schooten Plaza voor de enthousiaste
en vriendschappelijke medewerking!!!

Donderdag 18 oktober om 17.00u
openen kinderen uit groep 6,7 en 8 de
afsluiting van de Kinderboekenweek in
De Schooten Plaza. Zij doen dit met
een spectaculaire dans op het lied van
de Kinderboekenweek. Dit vindt plaats
voor de Dekamarkt. Om 17.30u wordt
dit optreden nogmaals opgevoerd.
Tussen de optredens door kunt u
genieten van kinderen uit groep 4, die
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Eten overblijf
Alle kinderen zitten heerlijk te
smikkelen van hun eten bij de overblijf.
Veel kinderen hebben een boterham
en een stuk fruit mee, maar wij
constateren een explosieve groei in het
meenemen van noedels. Helaas
moeten wij hierin een keuze maken en

u vragen geen noedels meer mee te
geven na de herfstvakantie. Het is voor
het Team Overblijf ondoenlijk om in
korte tijd zoveel kommen met noedels
klaar te maken en op te warmen. Dit
gaat ook ten koste van het toe- en
overzicht tijdens het eten en drinken.
Veel kinderen hebben bij de lunch ook
snoep mee. Iets kleins is prima, maar
ook hier vragen wij u het snoep te
beperken. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Pietenochtend/middag 2018

In het jaarrooster staat het feest voor
de Pietenochtend/middag 2018
gepland op 28 en 29 november. Ons
Sinterklaasfeest vindt plaats op vrijdag
30 november. Dit is te dicht op elkaar
en wij hebben besloten deze
Pietenochtend/middag een week naar
voren te schuiven.
Pietenochtend voor groep 1/2 a,b,c
vindt plaats op woensdag 21 november
en de Pietenmiddag voor groep 3/4
vindt plaats op donderdag 22
november.
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Respect Award

Groep 7A heeft bij het Cruyff Court de
Respect Award gewonnen. Na elke
wedstrijd moesten de teams elkaar een
cijfer geven voor sportiviteit. De
aanvoerders van de teams gaven dit
dan door aan de wedstrijdleiding. De
kinderen van groep 7A hadden de
meeste punten van alle teams op deze
dag. Woensdag 17 oktober speelt het
team van groep 8.
Musical groep 5
Groep 5 gaat de musical ‘Annie’
opvoeren tijdens de kerstviering. Iwan
Visje van Musicool gaat dit begeleiden
en verzorgen. Maandag na de
herfstvakantie krijgt iedereen het script
mee. Later in de week beginnen de
audities. Super spannend dus!

Air Miles spaaractie
Denkt u nog aan onze Air Miles
spaaractie bij Albert Heijn? De actie is
bestemd voor sport- en spelmaterialen
voor school. U kunt zich aanmelden op
airmiles.nl/basisschool-de-dijk en uw
Air Miles doneren. Wij zijn daar heel
blij mee.
Het team van de Dijk feliciteert…..
Oktober
20-10 Lilian de Leeuw
21-10 Eve Bradley
27-10 Sven Jansen
28-10 Mats Darphorn
28-10 Nadine de Wit
29-10 Noa Huigen

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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