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1e ronde expressie
Gr. 8 Start bollenverkoop
VRIJ Studiedag
Actie Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek
English day

Kinderboekenweek

Maandag 2 oktober hebben we de
opening van de Kinderboekenweek.
Het thema is : “Gruwelijk eng! Durf jij te
komen!”  De deuren zullen deze
ochtend gesloten blijven tot half 9. Op
het schoolplein vindt namelijk de
opening plaats…. GRUWELIJK ENG!
Het juiste tijdstip hoort u nog van ons.
Iedere groep heeft een boek gekozen,
vanuit dit thema, om uit te werken en
om in te lezen. Het eindresultaat kunt u
weer bewonderen bij de afsluiting op
donderdag 19 oktober van 17.00u tot
18.00u.
Studiedag Leerstrategieën
Onze studiedag op 27 september gaat
over ‘Leerstrategieën’. Dat leren niet
altijd optimaal gaat, is niet zo vreemd.
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Om optimaal te kunnen leren, moet je
eerst weten hoe dat moet. Het gaat
daarbij niet alleen om het intellectuele
aspect van het leren -welke stappen je
bijvoorbeeld moet nemen om een
rekensom op te lossen- , maar ook om
het motivationele aspect. Dat wil
zeggen, leerlingen moeten ook leren
hoe ze zichzelf aan het werk kunnen
zetten en zichzelf kunnen stimuleren
om door te gaan en vol te houden, ook
als het leren even tegenzit. Als
leerkracht willen wij ons graag
verdiepen in de leerstrategieën die er
zijn, om ze vervolgens toe te kunnen
passen en aan te kunnen leren bij de
kinderen in onze groep.

Denkt u eraan, deze dag zijn  de
kinderen vrij.
Staking
U bent al eerder op de hoogte
gebracht dat wij, als Stg. Meerwerf
basisscholen, gaan staken op
donderdag 5 oktober. Wij gaan met
zoveel mogelijk mensen richting Den
Haag en hopen dat het de leraren en

het onderwijs iets op gaat leveren. De
vage toezeggingen waar de politiek tot
nu toe mee komt zijn onvoldoende
voor structureel onderwijs. Extra geld
is hard nodig en de werkdruk moet
omlaag!

Kinderpostzegels 2017
Volgende week kunnen de kinderen uit
groep 7 en 8 aangeven of zij
kinderpostzegels willen verkopen. Dit
is geheel op vrijwillige basis. Dinsdag
zal er uitleg gegeven worden in de
groep. Daarna kunnen zij zich
opgeven.

Bollenverkoop groep 8
In het kader van Ondernemend Leren
start groep 8 weer met de jaarlijkse
bollenverkoop op het podium. Voor en
na schooltijd kunt u bloembollen
kopen. Maandag 25 september zullen
zij u uitleggen welke bollen er te koop
zijn. Het geld wordt gebruikt voor
verschillende activiteiten die zij
ondernemen vanuit burgerschap.

De leerlingenraad kiest vakantiefoto
2017-2018

Priscilla Bais, groep 4
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Het team van de Dijk feliciteert…..
September
24-09 Bjorn Vonberg
25-09 B.J. Schippers
30-09 Thijs Schuiling

Met vriendelijke groet,
Het team de Dijk
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
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