
Onze studiedag staat in het
teken van gepersonaliseerd
leren, begrijpend lezen en

Logo 3000.
Gepersonaliseerd leren gaat
over het bieden van unieke,

op individuele leerlingen
toegespitste leerprocessen.
Logo 3000 is een interventie
voor peuters en kleuters en

heeft als doel dat alle
kinderen minimaal 3000

woorden uit de
Basiswoordenlijst

Amsterdamse Kleuters
(BAK) kennen voordat zij

naar groep 3 gaan.

Groep Bedrag

1/2  a,b,c, € 28,00

3/4 a,b € 35,00

5 € 37,00

6 € 42,50

7 a,b € 67,50

8 € 95,00

Van de leerkracht van uw
kind krijgt u later in het
schooljaar alle informatie
over de betalingen en het
schoolreisje.

Dit schooljaar hebben wij,
naast ROC, PABO en

Horizon College studenten,
twee eindejaarsstudenten in
school. Zij willen zich graag
even voorstellen aan u…..

Ik ben Myron Langeweg en

een bekende op de Dijk. Ik

heb vorig jaar stage gelopen

in groep 5. Dit jaar begin ik

aan mijn laatste jaar op de

PABO in Alkmaar en loop ik

het hele jaar mijn eindstage

in groep 8. Ik ben aanwezig

op maandag, dinsdag en af en

toe op donderdag. Ik ben al in

het bezit van mijn diploma

onderwijsassistent.



Ik ben Fanny Veer en ik ben

21 jaar oud. Ik ben een oud

leerling van de Dijk en het is

ontzettend leuk om hier weer

terug te zijn. Ik zit in het

laatste jaar van de PABO van

Inholland Alkmaar. Op

maandag en dinsdag loop ik

stage in groep 1/2b bij juf

Amber. Op vrijdag sta ik in

groep 6. Mijn hobby’s zijn

paardrijden op het strand,

sporten en afspreken met

vrienden.

In de periode van 17
september t/m 19 november

biedt Sportservice elke
vrijdag van 14.30u tot

15.30u sport- en spel aan bij
de klimnetten. Dit is gratis.
Kinderen van 9 t/m 12 jaar

zijn van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig.

Wij zijn begonnen met het
thema ‘Eet smakelijk’. Wij
lezen boeken over eten en
hebben een eigen winkel
gemaakt. Zelfs een eigen
pizza werd gemaakt. Wat

doe jij erop? Iedereen mocht
zelf kiezen en lekker dat ze

waren!!!!


