Belangrijke data
12-03
13-03
13-03
14-03
15-03
16-03
21-03
22-03

Start project 21st Century
Skills
Gr. 1 t/m 3 voorstelling ‘De
Gruffalo’ bij Triade
Studiemiddag Meerwerf/
middag VRIJ
School dicht i.v.m. staking
Gr. 8 voorstelling ‘Bring that
Beat Back’ in de schouwburg
Gr. 8 Pannenkoekendag in de
Golfstroom en op school
English day
Gr. 8 Klassenlunch

Project 21st Century Skills

Wij starten maandag 12 maart met ons
project ‘21st Century Skills’. Dat omvat
veel competenties die leerlingen straks
nodig hebben om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij. De
maatschappij verandert door
technologie en digitalisering van een
industriële naar een kennis- en
netwerksamenleving. Vaardigheden
als kritisch denken, creatief denken,
probleemoplossen, ICT- en
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informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid vallen
hieronder en zullen in ons project aan
de orde komen. Iedere groep heeft een
vaardigheid uitgekozen en gaat
daarmee aan de slag tijdens het
project.
Nationale Pannenkoekendag

Op vrijdag 16 maart gaat groep 8 pannenkoeken
bakken voor een groep ouderen van de Golfstroom.
Ook nodigen we de opa's en oma's van de klas uit op
school! We doen veel dingen met de Golfstroom en
op de Nationale Pannenkoekendag gaan we
natuurlijk pannenkoeken bakken in de Golfstroom!
We beginnen om 11.15u en bakken dan
pannenkoeken voor 20 oudere mensen. Om 12 uur
komen de opa's en oma`s van groep 8 naar school
en krijgen ze 2 pannenkoeken p.p. We willen ze
graag in het zonnetje zetten en doen dit ieder jaar.
Het gaat weer heel erg gezellig worden!
Shannon & Quenetisha, gr. 8

Schoolvoetbal

Wandelen voor Water

Dit jaar hebben we 4 teams ingeschreven
voor het schoolvoetbaltoernooi. Meester
Martijn, juf Ilona, juf Amber en juf Debby
zijn al druk aan het trainen met hun teams.
Het toernooi start woensdag 28 maart. De
wedstrijden vinden plaats op het terrein
van HCSC (team J11) en het terrein van
FCDH (team G7B, J7O en M7O).
Dit jaar is er, door de grote animo en het
continurooster dat door veel scholen
gehanteerd wordt, een extra speeldag
ingelast. Dat betekent dat het team van juf
Ilona (M7O) de eerste wedstrijden op
donderdag 29 maart speelt. De andere
teams spelen wel op woensdag 28 maart.
De andere speeldata zijn: woensdag 4
april, woensdag 11 april en als reserve
datum woensdag 18 april. Voor verdere
informatie kunt u kijken op:
https://schoolvoetbaldenhelder.nl/
We gaan er weer een gezellig en sportief
toernooi van maken!
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Maandag 5 maart is er in groep 7 een
gastles gegeven door iemand die voor
de stichting Simavi werkt. Dat is een
organisatie die zorgt voor waterputten,
schoon drinkwater en wc’s in
ontwikkelingslanden als Kenia en
Oeganda. Groep 7 gaat woensdag 21
maart 5 km over de dijk wandelen met
een rugzak gevuld met flessen water
en/of andere spullen. Ze lopen van
Nogal Wiedus naar Lands End. Wat
natuurlijk heel goed past bij water en
onze school. De kinderen laten zich
sponsoren. Het opgehaalde geld gaat
naar Wandelen voor Water. Een aantal
kinderen is ook van plan cakejes te
bakken en dan te verkopen voor dit
doel. Succes allemaal!

Nieuwe ingangen
Het is voor iedereen even wennen de
nieuwe ingangen, maar de eerste
week is redelijk goed verlopen. DEKO
is nog niet klaar en wij wachten nog op
sommige onderdelen. Mocht u buiten
de schooltijden op school komen, dan
kunt u gebruik maken van de
hoofdingang of de kleuteringang.
Alleen daar hangt een bel/intercom. De
ingang bij gr. 4 en 5 heeft geen
bel/intercom.

Reminder
● Wij gaan staken op woensdag
14 maart en lopen als team mee
met de demonstratietocht door
Amsterdam van de Stopera
naar het Museumplein.
● Nog niet iedereen heeft de
toestemmingsbrief voor
publicatie van foto’s en video’s
ingeleverd. Wilt u dit alsnog
doen, zodat wij het overzicht af
kunnen ronden.

Wij verwelkomen
Maart
Gr. 1 Logan de Freitas
Gr. 1 Jeanalisa Koolhaas
Gr. 1 Delano Kailola
Het team van de Dijk feliciteert…..
Maart
09-03
12-03
13-03
18-03
21-03

Jechailo Bernardina
Djona Robert
Liam van Dorland
Dani de Jong
Natalia van Waard

● Denkt u ook nog even aan het
schoolreisgeld.
● Goede Vrijdag, 30 maart, is
gewoon een schooldag.
● Donderdag 29 maart is de
afsluiting van ons project van
17.00u-18.00u. Noteert u dat
alvast in uw agenda.
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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