
 

 

 

Belangrijke data 
 
25-01 Schoolschaaktoernooi 
30-01 School dicht ivm staking 
31-01 School dicht ivm staking 
01-02 Schoolschaaktoernooi 
10-02 Oudergesprekken 
11-02 Oudergesprekken 
 
 
Schaaktoernooi 
 

 

 

Op zaterdag 25 en 1 februari vindt het 
schoolschaaktoernooi plaats. Zoals bij 
alle sporttoernooien is er ook bij de 
denksporten, zoals dammen en 
schaken, veel animo. Drie teams 
hebben zich opgegeven om de Dijk te 
vertegenwoordigen. Fantastisch! Er is 
al vanaf oktober getraind. Er is veel 
geleerd over de opstelling, opening, 
rocheren, stukken die elkaar helpen, 
passantslaan, het herdersmatje en nog 
veel meer.  

Wilt u een kijkje komen nemen dan kan 
dat. U bent van harte welkom in 
buurthuis MFC West End in Nieuw Den 
Helder. De teams starten vanaf 09.30u 
tot ongeveer 12.30u. 
 
Schoolzwemmen 

 
De Dijk heeft kinderen vanaf groep 3 
de mogelijkheid geboden om hun 
zwemdiploma te halen. In een blok van 
4 weken werd naar het niveau van de 
kinderen gekeken om vervolgens 
verder te gaan bij Heersdiep met 
zwemles. De kinderen die hiermee 
gestart zijn zitten nu allemaal op 
zwemles, maar ook de kinderen van de 
2e groep. Ons project is dus geslaagd.  
 
Inschrijving naschoolse activiteiten 
 
Er is wat verwarring ontstaan bij de 
inschrijving voor de naschoolse 
activiteiten op Social Schools. U krijgt 
standaard de melding of u uw hulp wilt 
aanbieden. Dit is een vast stuk tekst in 
het aanmaken van nieuwe 
evenementen in Social Schools waar 
wij niets aan kunnen veranderen of 
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weghalen. U kunt dit gewoon negeren 
en uw kind opgeven door op het plusje 
te drukken bij de gekozen activiteit. Wij 
vragen bij de inschrijving van de 
naschoolse activiteiten dus niet om 
hulp van ouders. 
 
 Kindcentrum de Schooten 
 

 
 
De samenwerking van peuters en 
kleuters is gestart en in volle 
ontwikkeling. Juf Carina en juf 
Cheyenne lopen al regelmatig bij de 
peutergroep binnen, praten met de 
kinderen of doen een spel en zorgen 
daarmee voor de verbinding. Dit in 
goed overleg met de pedagogisch 
medewerksters. Deze week hebben juf 
Carina, juf Anja en stagiaire Naomi 
voorgelezen in de groep en een 
prentenboek besproken.  
Iedereen heeft genoten en het was met 
elkaar een klein feestje! 

Staking 30 en 31 januari 
 
Op donderdag 30 januari gaan wij als 
team meelopen met de stakingsmars 
in Amsterdam. Deze start op de Dam 
en zal door het centrum lopen. We 
blijven strijden voor het onderwijs en 
voor nieuwe enthousiaste leerkrachten. 
Dit is echt zo hard nodig. Ook wij 
merken bij ons op school dat de rek 
eruit is. Al meer dan 1,5 jaar zijn er 
geen invallers meer. De vervanging 
gebeurt alleen nog met leerkrachten uit 
ons eigen team. Dit kost ons veel privé 
tijd, energie en frustratie. Collega’s 
werken nu nog steeds voor elkaar, 
maar….. 
 
Wij verwelkomen 
Januari 
Gr. 5 Sunnery van de Steeg 

 
Februari 
Gr. 1 Faya Merkus 
Gr. 1 Lizzy Faaij 
 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Januari  
23-01 Kane van Erp 
24-01 Giano Hekking 
25-01 Vinchenzo Meurs 
25-01 Nihat Bhaggoe 
26-01 Sven Zandstra 
28-01 Fenna Hekking 
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30-01 Brent de Boer 
31-01 Dawn Bradley 

 
Februari  
03-02 Viënna Wielstra 
03-02 Damanya Hoffman 
03-02 Chassidy Villarroel Velasquez 
03-02 Faya Merkus 
05-02 Sebastiaan Hollander 

 
 
 
Het Team de Dijk 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helders Kampioenschap Apenkooien 
 

Zaterdag 29 februari 2020 organiseert 
sportvereniging  O.K.K.  uit Den Helder het 
Helders kampioenschap  Apenkooien 

Apenkooien is het favoriete spel van heel 
veel kinderen. Dat is niet verwonderlijk, 
want het spel speelt in op de belangstelling 
van kinderen voor sporten als Free-running 
en trampoline springen.  Sporthal 
"Marsdiep" zal  worden omgetoverd tot de 
grootste Apenkooi die je ooit hebt gezien 
met veel spectaculaire hindernissen. De 
regels zijn eenvoudig, zodat dit voor de 
deelnemers nog leuker zal worden. 

Je kunt je als team opgeven. 

Het wedstrijdgedeelte zal bestaan uit 2 
onderdelen: 

Bij het 1e spel moet je met je team proberen 
zoveel mogelijk punten te scoren door 
andere kinderen te tikken. 

Bij het 2e spel  moet je proberen zo lang 
mogelijk  in het veld te blijven zonder dat je 
door de Supertikker getikt  wordt. 
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Het winnende team van elke 
leeftijdscategorie ontvangt een prijs. 

Heb je interesse  om  als team mee te doen 
aan dit nieuwe fenomeen. Meld je dan aan 
via het inschrijfformulier op de website van 
sportvereniging O.K.K. :  
www.okkdenhelder.nl. 

Hier is ook meer informatie te verkrijgen. 

Inschrijven kan tot en met 15 februari  2020 
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