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Rapport mee
Verkleedfeest
Voorjaarsvakantie
Naar school
Start 2e ronde Kidsswing
Start 2e ronde JSP
Start gitaarles kinderen uit gr.
6b
Gr. 8 Gastles Blij Schuldenvrij
School dicht i.v.m. staking

Vervanging groep 5 en groep 6b m.i.v.
1 maart 2018
De vervanging van juf Denise en juf
Simone is tot 1 maart intern opgelost.
Met dank aan juf Cheyenne en juf
Jacqueline. Wij hebben geprobeerd om
de vacature na 1 maart in te vullen
door een leerkracht van buitenaf. Er is
echter niemand beschikbaar. Ook nu
zijn er leerkrachten uit ons team bereid
gevonden om in te vallen. Juf Ilona
gaat juf Denise vervangen in groep 5
op donderdag en vrijdag t/m 24 mei.
Daarna werkt juf Denise weer 4 dagen
en staat juf Ilona alleen nog op vrijdag
voor de groep. Juf Cheyenne staat
vanaf 1 maart op de donderdag voor
de groep van juf Simone.
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Schoolreis 2017-2018

In het begin van het schooljaar heeft u
van ons het overzicht gehad voor de
schoolreiskosten schooljaar
2017-2018. Wij geven u nogmaals het
overzicht en vragen u het
schoolreisgeld voor uw kind(eren) te
voldoen bij de leerkracht. Wij moeten
binnenkort de vervoerskosten en een
aantal activiteiten vooruitbetalen.
Groep

Datum

Bedrag

1+2

21 juni 2018

€ 28,00

3 a/b

21 juni 2018

€ 33,00

4

21 juni 2018

€ 36,00

5

21 juni 2018

€ 36,00

6 a/b

21 juni 2018

€ 42,50

7

25,26,27 juni
2018

€ 60,00

8

27,28,29 juni
2018

€ 90,00
(incl.
excursie
Amsterdam)

Veiligheid in school
I.v.m. de geldende veiligheidsnormen
in Nederland gaan wij over tot een
nieuw systeem v.w.b. de toegang tot
de school. In de voorjaarsvakantie gaat
DEKO de drie ingangen van de school
voorzien van elektronische sloten. De
hoofdingang en de kleuteringang
worden tevens voorzien van een
intercom. De hoofdingang wordt
gebruikt door de leerkrachten,
medewerkers en bezoekers. De
kinderen en de ouders kunnen gebruik
maken van de twee ingangen op het
schoolplein. Op dit moment is het voor
ons nog niet helemaal duidelijk hoe we
het systeem gaan instellen. Dit horen
wij volgende week van DEKO. Wij
informeren u hier zo spoedig mogelijk
over.
Afspraken Overblijf

hiervan op de hoogte. Kinderen die de
overblijf verstoren krijgen een gele
kaart mee naar huis, zodat ouders op
de hoogte zijn. Mocht er een 2e kaart
meegegeven worden, dan wordt deze
kaart omgezet in een schorsing van
minimaal 2 weken. Wij hopen dat het
niet zo ver zal komen en het probleem
met de ouders, het kind en de overblijf
opgelost wordt.
Ziekmeldingen

Mocht u uw kind(eren) af willen melden
wegens ziekte, wilt u dit dan
telefonisch doen en niet via Parro.
Bedankt voor de medewerking.
Tel. 0223-660846.
Het team van de Dijk feliciteert…..

Wij zijn zeer blij met de groep
gecertificeerde ouders die het mogelijk
maakt dat kinderen op school kunnen
overblijven. Om dit goed te kunnen
laten verlopen heeft het Overblijfteam
een aantal afspraken gemaakt in
overleg met de school. Kinderen zijn
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Februari
22-02 Dean Rieuwers
23-02 Laura Goedee
24-02 Divya van Dalen
24-02 Kiki Bais
26-02 Farah Sayfi
26-02 Lilian Reinderman
28-02 Dyllan van Tongeren
28-02 Alysha Dekker

Maart
01-03
04-03
05-03
05-03
06-03

Shivano Karia
Isis Reinderman
Tj Schippers
Cindy Hollander
Sarband Ahmed

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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