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Dag van de
Duurzaamheid
Gr. 1 t/m 4 VRIJ BHV
Gr. 8 NIO
Gr. 8 Drempeltoets
English day
Afsluiting
Kinderboekenweek
17.00u-18.00u
Herfstvakantie
Weer naar school

Opening Kinderboekenweek

aangepast, waarbij alle deuren en het
podium prachtig versierd waren. De
start is veelbelovend en men is al
volop in de weer in alle groepen. Dat
gaat een spannende afsluiting worden.
Houdt u donderdag 19 oktober (17.00u
tot 18.00u) vrij in uw agenda en kom
huiveren…..
Even voorstellen….
Alysha Dekker en Sam Hage uit groep
5 hebben plaatsgenomen in de
leerlingenraad. Welkom en fijn dat jullie
je willen inzetten voor de
leerlingenraad en onze school. De
leden Jayden, Zoilaynis (gr. 8), Nadine,
Tijn (gr.7) en Lorik, Kiki (gr. 6) blijven in
de raad zitten.
Leerlingenraad 2017-2018

Spectaculair en best wel een beetje
‘eng’ was het maandagmorgen op het
schoolplein. Ouders en kinderen zagen
zes heksen dansen rond een ketel en
steeds verdween er één…..brrrr. Dat
was niet het enige, veel kinderen
kwamen ook nog eens heel ‘eng’
verkleed naar school….brrrr. Bij
binnenkomst was de sfeer in school
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Dag van de Duurzaamheid
Dag van de Duurzaamheid heeft als
thema dit jaar ‘De wereld van voedsel’,
een voedingsbodem voor de toekomst.
Het boek begint met de zin: “Enig idee
hoeveel eten we in Nederland jaarlijks
per persoon weggooien? Dat is twee
keer een koffer propvol kleren en
andere spullen die je meezeult op
vakantie.” Hier is een voorleesactie
aan verbonden. Bij ons gaat de
leerlingenraad zich voorbereiden op
een verhaal uit dit boek. Op dinsdag 10
oktober zullen zij in alle groepen hun
verhaal voorlezen. En uiteraard wordt
dit onderwerp besproken in de groep.
Staking 5 oktober 2017
Wij willen ouders en kinderen heel erg
bedanken voor de steun die wij hebben
gekregen om ons punt te maken,
samen met 60.000 andere collega’s, in
het Zuiderpark in Den Haag. De
bijeenkomst was indrukwekkend.
Volgende week wordt het
Regeerakkoord verwacht. Daaruit zal
blijken of deze staking voldoende was.
Wij houden u op de hoogte.

Wij verwelkomen
Oktober
Gr. 1
Gr. 1
Gr. 1

Tess Hage
Twan Geersen
Finn Medema

Het team van de Dijk feliciteert…..
Oktober
05-10 Jayden Brandi
08-10 Maéli Burgos
08-10 Jayden de Vries
10-10 Jaylee-Ann Posthumus
10-10 Giel Post
11-10 Jurian Mahieu
12-10 Janey Mooij
14-10 Tekoa Phefferkorn
14-10 Priscilla Bais
15-10 Sana Hoogland

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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