Belangrijke data
11 t/m
14-09
18 t/m
21-09
13-09
20-09
21-09

Informatieavonden
Informatieavonden
Start Jantje Beton actie
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf

Vreedzame School
Wij zijn blij om iedereen weer zo
enthousiast terug te zien op school.
Wisselen van groep betekent een
nieuwe leerkracht, in sommige
groepen nieuwe kinderen, andere
lokaalindeling e.d. Het hoort er
allemaal bij. Om dit goed te laten
verlopen, starten wij de eerste 2 weken
iedere dag met een les uit de
Vreedzame School methode. Hiermee
wordt met elkaar de basis gelegd voor
een veilig en prettig werk- en
leefklimaat in de groep. Vraagt u
gerust aan uw kind(eren) wat er
besproken en afgesproken wordt.
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Buitenspelen is ontzettend belangrijk
voor een gezonde ontwikkeling van
kinderen. De actie Jantje Beton zet
zich daar maximaal voor in. Wij
steunen dit al jaren. Het mooie van
deze actie is dat er 50% van de
opbrengst naar de school gaat en 50%
naar Jantje Beton. De school mag het
geld besteden aan het schoolplein en
buitenactiviteiten. Van 13 t/m 27
september kunnen de loten verkocht
worden. Alle leerlingen krijgen a.s.
woensdag een boekje met loten mee
(10 stuks à € 3,00 per stuk). De
lotenkopers vullen het aantal loten,
IBAN en hun gegevens in en geven
met hun handtekening een éénmalige
machtiging af aan Jantje Beton. Uw
kind hoeft dus niet met contant geld
over straat. Dat is wel zo veilig. In het
lotenboekje vindt u alle informatie. Doe
mee en verkoop samen met uw
kind(eren) zoveel mogelijk loten!

Foto met ballon

Schoolfotograaf

Op woensdag 20 (broertjes/zusjes, ook
buiten school) en donderdag 21
september (kinderen van school) komt
de schoolfotograaf langs. U ontvangt
spoedig informatie over de indeling van
deze dagen.

Voor de vakantie heeft iedereen een
ballon meegekregen. ‘Maak een leuke
foto tijdens je vakantie’ was de
opdracht. De foto’s die gemaakt zijn,
kunnen nu ingeleverd worden bij de
leerkracht van uw kind. Zij zorgen
ervoor dat ze in de hal komen te
hangen.

Meester Maarten jarig…..
Informatieavonden
U heeft reeds bericht gehad over de
informatieavonden, maar wij willen u er
nogmaals aan herinneren dat deze
avond erg belangrijk is. Het nieuwe
schooljaar wordt aan u uitgelegd.
Aanvangstijd 19.30u.
In de lucht of op de grond, het was
maandag een feestelijke dag voor
meester Maarten!
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Groep

Datum

1/2

12 september 2017

3a en 3b

11 september 2017

4

13 september 2017

5

21 september 2017

6a en 6b

14 september 2017

7

18 september 2017

8

19 september 2017

App van de week
‘Bobo spelen’

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
Ga mee op avontuur in de verrassende
3D speelboom van Bobo. Bobo nodigt
je uit in zijn speelboom en in de tuin.
Hier kun je als kleuter naar hartenlust
ontdekken en spelen met meer dan 15
verschillende spelletjes. Kinderen leren
omgaan met cijfers, letters, met
kijk-en-vergelijkoefeningen en
ontwikkelen motorische vaardigheden
met verschillende onderdelen.
Tijdelijk gratis!
Het team van de Dijk feliciteert…..
September
08-09 Yasmina Ho
08-09 Dylan Vermast
16-09 Chaeli Bernardina
17-09 Jamy van Vilsteren
20-09 Benjamin Notenboom
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