Belangrijke data
01-11
01-11
07-11
10-11
12-11

12-11
14-11
15-11
14/15/
16-11

Start schaaklessen dhr.
Benschop
Gr. 8 Start LOS uitzendingen
Nationaal Schoolontbijt
St. Maarten, school open van
18.00u-19.00u
Ontbijtweek maandag t/m
donderdag i.s.m. Scholen
aanZee
Gr. 5 t/m 7 lootjes trekken
Gr. 7/8 Trefbaltoernooi
Gr. 6 naar de schouwburg
1e week EU
schoolfruit/groente

Nationaal Schoolontbijt

Woensdag 7 november ontbijten wij
met elkaar in de klas. Ontbijten is
super belangrijk voor iedereen en het
Nationaal Schoolontbijt zorgt er ieder
jaar weer voor dat alle aandacht op het
‘ontbijten’ gericht is. Wij doen hier
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uiteraard aan mee en hebben
daarnaast de basketballers/coach en
begeleider van de Suns uitgenodigd.
Zij starten om half 9 met voorlezen in
alle groepen. Aansluitend ontbijten wij
met elkaar. De kinderen zorgen die
dag voor een bord, beker en bestek
met naam erop. Op maandag 12
november kunnen de kinderen dit
wederom meenemen en op school
laten voor de Ontbijtweek met Scholen
aan Zee, die duurt t/m donderdag 15
november.

EU schoolfruit
Wij hebben u al eerder geïnformeerd
over onze deelname aan het EU
schoolfruit. In de week van 12
november start het leveren van
schoolfruit en/of groente. Woensdag,
donderdag en vrijdag worden de vaste
dagen dat wij fruit of groente eten
tijdens de 10 uur pauze. U hoeft deze
dagen alleen drinken mee te geven.
Begin van de week hangt er een poster
aan de deur van het lokaal waarop u
kunt zien welk fruit of groente er die
week aangeboden wordt.

Air Miles Spaaractie

Absentie voor korte afwezigheid
Wij constateren steeds vaker dat
kinderen die naar de tandarts, dokter
e.d. moeten een dagdeel wegblijven.
De leertijd die hiermee verloren gaat
loopt op en is niet altijd nodig. Bij
afspraken buiten de stad kan het niet
anders, maar binnen Den Helder
vragen wij u hier rekening mee te
houden. Mocht u echter toch een
dagdeel wegblijven, dan moet er een
verlofbrief ingediend worden. Deze is
op te halen bij de administratie.

Denkt u nog aan onze spaaractie?
50% is binnen, fantastisch!
Nog 20 dagen te gaan...

Wij verwelkomen

oktober
Gr. 4 Demi van den Breevaart

Trefbaltoernooi

november
Gr. 1 Liselle Russchenberg
Gr. 1 Sammy Blokker
Gr. 1 Joes Schwartz
Gr. 1 Lejla Ibrahimovic

Op woensdag 14 november kunnen
kinderen uit groep 7 en 8 meedoen
met het trefbaltoernooi in de sporthal
Sportlaan. Het toernooi begint om
14.30 en duurt tot ongeveer 17.15u.
Inschrijven kan bij de leerkracht van
groep 7 en 8. U ontvangt na de
aanmelding een formulier waarop u uw
goedkeuring geeft voor de foto’s die
genomen worden die middag.
Inschrijven kan t/m vrijdag 9 november.
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Het team van de Dijk feliciteert…..
November
01-11 Donny Eckhardt
03-11 Scott Hardeman
04-11 Deanne Zwezereijn
05-11 Mandy Otten
05-11 Alisha Otten
06-11 Narin Ahmed

06-11
06-11
08-11
09-11
10-11
12-11
13-11
14-11

Mike Kloth
Nadine van der Meulen
Jaslynn Hoffman
Fiep Jansen
Tara Darphorn
Kirsten van Wolferen
Sylvie Böeseken
Jocently Bernardina

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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