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Week Schoolontbijt
Gr. 6a/b voorstelling in de
schouwburg
St. Maarten,
school open van 18.00-19.00u
Gr. 4/5 GGD geeft voorlichting
over gezond eten/drinken
Start EU schoolfruit
Gr. 5 t/m 8 Lootjestrekken
Sinterklaas
Gr. 1 t/m 8 Schoenzetten op
school
Oudergesprekken
Oudergesprekken
English day
Gr. 1/2 a,b,c Pietenochtend
Gr. 3/4 Pietenmiddag
Gr. 1 t/m 8 Bezoek Pieten op
school
Sinterklaasfeest/info volgt

Schoolontbijt op de Dijk

kinderen meer, maar ook makkelijker
iets nieuws eten. Zelf een broodje
smeren is na een paar dagen ook bij
de kleuters geen punt. Niet alleen het
eten, maar veel leerzame handelingen
tijdens het ontbijt staan opeens
centraal. Het bezoek van de Suns op
dinsdag maakte het feest compleet!
St. Maarten

St. Maarten valt dit jaar op zaterdag.
Geen punt voor ons. De school is open
van 18.00u tot 19.00u. Kom gezellig
langs met lampion en een mooi lied.
De kleuteringang is helemaal versierd
en er is vast weer iets te grabbelen….
Groep 1/2 a,b,c, en Olleke Bolleke
gaan morgen om 10.30u met hun
zelfgemaakte lampion langs de
Golfstroom. Groep 8 leerlingen zullen
dit, naast de leerkrachten, begeleiden.
EU Schoolfruit

U heeft het vast al meegekregen, maar
het ontbijten op school is een groot
succes. Het samen eten maakt dat
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Ook dit schooljaar zijn wij ingeloot voor
EU schoolfruit. Onze ervaringen zijn zo
positief, dat wij hier erg blij mee zijn.
EU schoolfruit stimuleert kinderen
samen fruit en groente te eten. De
school ontvangt 20 weken gratis
schoolfruit voor alle kinderen. Op

woensdag, donderdag en vrijdag eten
wij, vanaf 15 november, fruit/groente
tijdens de 10 uur pauze op school.
Deze dagen hoeft uw kind(eren) alleen
drinken mee naar school te nemen.
Aan de deur van het lokaal hangt wat
voor soort fruit/groente er geleverd
wordt die week.
Parro app

Binnenkort starten wij met de Parro
app op de Dijk. Dit is dé
communicatie-app voor ouders en
leerkrachten. Volgende week ontvangt
u een mail met meer informatie over
deze app. Wilt u alvast een kijkje
nemen? Kijk op:
https://parro.education/ouders/
Schoolbasketbal-schaken-dammen

In de kerstvakantie doen we mee met
het schoolbasketbaltoernooi. Er zijn al
veel inschrijvingen. Volgende week
worden het aantal teams en de
trainingsdagen bekend gemaakt.
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Vanaf 9 november start de training
voor het schaaktoernooi. Dit vindt
iedere donderdag plaats in de hal o.l.v.
dhr. Benschop van 15.15u tot 16.00u.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben zich
hiervoor op kunnen geven. De
toernooidagen zijn op twee
woensdagmiddagen, namelijk 24 en 31
januari 2018.

De leerlingenraad gaat deze week
langs bij de groepen 5 t/m 8 met het
aanmeldingsformulier voor het
schooldamtoernooi. Dit toernooi wordt
gespeeld op zaterdagochtend 13 en 20
januari 2018. De trainingen voor het
dammen starten vanaf  a.s. maandag
van 15.15u tot 16.00u in de hal o.l.v.
dhr. van Tiel.
Vreedzame School
Sinds 2006 zijn scholen verplicht om te
werken aan burgerschapsvorming.
Onderzoek toont echter aan dat dit
burgerschapsonderwijs stagneert. Er is
weinig aanbod en de opbrengsten zijn
niet florissant.
De Vreedzame School is echter door
ons zeer effectief ingevoerd. Wij
werken en handelen al jaren vanuit
deze methode. Tot zeer grote
tevredenheid van iedereen. Fijn om te

lezen dat het programma De
Vreedzame School is erkend door de
Erkenningscommissie Interventies als
effectief. Dit meldt het Nederlands
Jeugdinstituut.
Ter info
Bruna verkoopt St. Maarten-lichtjes
met een hartje erop. Deze zijn  echter
uit de handel gehaald, aangezien ze
niet veilig genoeg zijn. Mocht u deze al
eerder gekocht hebben, wilt u dit artikel
dan niet gebruiken en hiermee terug
gaan naar de Bruna.
Het team van de Dijk feliciteert…..
November
09-11 Fiep Jansen
10-11 Tara Darphorn
12-11 Kirsten van Wolferen
14-11 Jocently Bernardina
15-11 Nova Helmus
16-11 Dilara Bhaggoe
16-11 Teun de Graaf
17-11 Chelsea Bakker
18-11 Djayden Domeyer
19-11 Miliano Slijger
22-11 Sanjay van Dalen
22-11 Marrit Ravia
22-11 Omar Koeiman
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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

