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Schooldammen
2e ronde expressie
Gr. 5 Triade op bezoek i.v.m.
project klassenmuziek
Schooldammen
Toetsweken

Schoolschaken
Gr. 8 HVC in Alkmaar
08.30-12.00u
Schoolschaken

LET OP: woensdag 7 februari is
iedereen vrij i.v.m. een studiedag.

Dam- en schaaktoernooi

Na weken van training begint a.s.
zaterdag, van 09.00u tot 12.00u, in
MFC Dorpshuis Julianadorp
(Middelzand 3504) het
schooldamtoernooi. Dhr. van Tiel heeft
de kinderen getraind en enthousiast
gemaakt voor het dammen.
Het schoolschaaktoernooi gaat
binnenkort ook beginnen. Ook hier is al
hard voor getraind en hebben de
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kinderen tegen elkaar geoefend. Dit
allemaal o.l.v. de bekende Helderse
schaakkenner Dhr. Arie Benschop. Er
zullen twee of drie teams meedoen
namens de Dijk. Het toernooi vindt
plaats op woensdag 24 en 31 januari in
buurthuis West-End van 14.30u tot
ongeveer 17.15u. Er is een speciale
tribune om te kijken, dus u bent
welkom!

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
238
1780 AE Den Helder
0223 660846
obsdedijk@obs-de-dijk.nl

Jantje Beton
In de vakantie werd het bedrag bekend
gemaakt van de Jantje Beton actie. Wij
hebben met elkaar € 1614,00
opgehaald. Allemaal ontzettend
bedankt voor het verkopen van zoveel
loten. Dit bedrag wordt wederom apart
gezet voor onze Vogelnestschommel.
Wij zijn hier druk mee bezig en hopen
dit schooljaar de schommel te kunnen
plaatsen. Wij houden u op de hoogte.

Gebruik Parro

Het team van de Dijk feliciteert…..

Bijna alle ouders hebben zich
aangemeld voor Parro. Dit werkt heel
direct en fijn. Vragen voor hulp en het
versturen van foto’s bij activiteiten in
en buiten de klas worden positief
ontvangen. Wilt u Parro niet gebruiken
voor het ziekmelden van uw
kind(eren).

Januari
10-01 Glarissa van Waard
11-01 Yordi v/den Born
11-01 Shannon de Jonge
12-01 Naoufal Thaki
12-01 Danique Vorwald
14-01 Shanaja Karia
21-01 Anna Akhavan
23-01 Kane van Erp
23-01 Owen v/der Made
24-01 Giano Hekking

Is uw kind ziek of komt hij/zij later
naar school, dan kunt u dit
telefonisch, 660846, doorgeven.

Informatie team Overblijf
Willen de ouders, die op het podium
zitten te wachten op hun kinderen om
12 uur of op woensdag om 12.15u,
plaats maken voor de overblijfkinderen.
De afspraak is namelijk dat zij vanuit
de klas op het podium gaan zitten,
zodat de overblijf de kinderen daarna
kan plaatsen aan de tafels. Bedankt
voor uw medewerking.
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Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
238
1780 AE Den Helder
0223 660846
obsdedijk@obs-de-dijk.nl

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

