Belangrijke data
10-12
11-12
12-12
13-12
15-12
18-12
20-12

20-12
21-12
22-12
23-12
28 t/m
30-12
08-01

School in kerstsfeer maken
door ouders
De Dijk in kerstsfeer
Staking- School gesloten
Gr. 3 t/m 8 Schaatsen
Gr. 5 Optreden in Rietschoten
Gr. 5 Generale repetitie
musical voor familie 18.30u
Teams schoolbasketbal/
Basketbaltoernooitje
9.00u-11.00u in gymzaal
Kerstviering/musical
16.45u-19.15u
English day
VRIJ ICT studiedag
Kerstvakantie
Schoolbasketbaltoernooi

Alle scholen van de Stg. Meerwerf
gaan met elkaar een statement
neerzetten op dinsdag 12 december.
Om aan te geven dat de problemen
hoog oplopen in het onderwijs en het
veel inspanning zal kosten om te
bereiken wat wij willen, verzamelen wij
ons bij het uitkijktorentje op
Huisduinen. Leerkrachten kunnen daar
vanaf de toren abseilen. Als de
inspanning geleverd is en de grond
weer is bereikt, staat daar de juiste
beloning tegenover.
Houdt u er rekening mee: de school
is dicht op dinsdag 12 december!
Schaatsen

Weer naar school

Staking 12 december 2017
Woensdag 13 december gaan we
schaatsen in de Beatrixstraat. Groep 3
t/m 5 schaatsen van 09.00u-10.00u en
groep groep 6 t/m 8 schaatsen van
10.00u-11.00u. Iedereen zorgt zoveel
mogelijk voor eigen schaatsen. Mocht
dit een probleem zijn, dan kunnen er
eventueel schaatsen geleend worden
bij de ijsbaan. Bij terugkomst op school
staat er warme chocomel met wat
lekkers klaar.
Let op: handschoenen zijn
verplicht!
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Musical groep 5

Kerstviering

Woensdag 20 december 2017 gaan de
deuren van de school open om 16.45u.
Wilt u nog even van uw kind genieten
en/of foto’s nemen, dan kan dat tot
16.55u. Wij sluiten dan de deuren,
zodat wij om 17.00u kunnen beginnen
met de kerstmusical voor groep 6 t/m
8. Zij gaan na de voorstelling naar de
klas om daar met elkaar te genieten
van hun kerstmaaltijd. De groepen 1
t/m 4 beginnen met de kerstmaaltijd en
zullen de voorstelling bekijken om
18.00u.
Om 19.15u kunnen alle kinderen
opgehaald worden.

Vanaf november is groep 5 gestart met
het musicalproject ‘De
Sneeuwkoningin’ o.l.v. Iwan Visje van
theatermakerij Musicool. De
‘Sneeuwkoningin’ is een spannende
musical. Kay krijgt een stukje spiegel in
zijn oog en kan daardoor de
Sneeuwkoningin zien. Zij wil dat niet
en ontvoert hem naar haar ijspaleis….
Hoe dat verder afloopt gaan we tijdens
de kerstviering zien.
De generale repetitie voor
ouders/verzorgers is op maandag 18
december om 18.30u. Komt u kijken!
Op vrijdagmiddag 15 december is er
een verkort optreden in de
Rietschoten.
Op de avond van de kerstviering staat
groep 5 van 17.00u tot 19.00u te
schitteren op het podium. Dat betekent
dat zij om 16.00u de kerstmaaltijd
hebben in hun klas.
Woensdag Waterdag

Buiten kunt u vanaf 18.00u genieten
van gezelligheid, warme glühwein,
chocomel, muziek en een vuurkorf.
U bent van harte welkom!!!
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Wij zijn al een paar weken bezig met
het eten van schoolfruit. Dit gezond 10uurtje werkt uitstekend. Variatie van
fruit en groente geeft kinderen de
gelegenheid om te proeven, te leren
eten en te genieten van gezond
voedsel. Om het drinken hierbij te
betrekken, hebben we woensdag als

vrijwillige ‘Waterdag’ ingesteld. Wilt u
hier aan meedoen dan kunt uw kind
zijn/haar bidon -of een beker van thuismeenemen.

onder de push-instellingen van de app.
Is het u nog niet gelukt om u aan te
melden en heeft u hulp nodig, laat het
ons weten. Wij helpen u graag.

Jantje Beton

Het team van de Dijk feliciteert…..

De Jantje Beton actie is landelijk weer
een groot succes geweest. Er is een
bedrag van 800.000,00 euro
opgehaald. Door deze actie kan Jantje
Beton kinderen ondersteunen door hun
buurt leuker te maken, want ‘als het
buiten leuk is, blijven kinderen niet
binnen’ is het motto. De opbrengst van
onze school is op dit moment nog niet
bekend. U hoort dit nog van ons.

December
07-12 Megan Bakker
07-12 Mitchel van der Stoop
09-12 Femke Offers
14-12 Daylin van Loenhout
15-12 Julian de Ruiter
15-12 Sem Westerveld
15-12 Sofie Rieuwers
16-12 Semih Cinar
17-12 Sam Hage
18-12 Renzo Broekhuizen
19-12 Bella Gerssen

Parro
Wij zijn blij dat veel ouders zich
hebben aangesloten bij Parro. Bij een
aantal groepen is dit al 100%. Dit is
ook nodig om het systeem optimaal te
laten functioneren. Uiteindelijk zal dit
namelijk de informatiebriefjes gaan
vervangen.
Om goed op de hoogte te blijven van
alle meldingen en verzoeken is het aan
te bevelen dat u de meldingen van de
app aan heeft staan. Dit kunt u vinden
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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

