
 

 

 

 
  

 
 

Woensdag 9 december 
houden wij een alternatief 

basketbaltoernooi in de 
gymzaal voor groep 3 t/m 8 
van 09.00u-12.00u. Tijdens 
dit gezellige en sportieve 
toernooi zorgt de OR voor 

de hele school chocomel en 
lekkers. 

Succes allemaal! 
 

 
 

Woensdag 16 december 
ontvangen we alle kinderen 

in feestelijke kleding op 
school. De klas is helemaal 
in kerstsfeer, de tafels zijn 
mooi gedekt en er klinkt 

muziek. De openhaard aan 
op het scherm en dan begint 

onze kerstviering... 

 
 

Heerlijk, de dag na onze 
kerstviering mag iedereen 

in pyjama naar school 
komen. Misschien heb je 
er ook nog een paar leuke 
sloffen bij? Maak het jezelf 

makkelijk, PJ’s all day.. 

 
 

 
 

Wij zullen dit jaar niet 
meedoen met het 

schooldamtoernooi.  
Dhr. v Tiel heeft in deze 

periode geen training 
kunnen geven, waardoor de 
voorbereiding op dit toernooi 
mist. Tijdens de inloop of op 

andere spelmomenten 
pakken de kinderen 

regelmatig het dambord om 
een partijtje te spelen.  

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Sinterklaas kapoentje, 

gooi wat in mijn 

schoentje... 

 

 
  

Gooi wat in mijn laarsje, 

dank u Sinterklaasje... 

 
Wat hebben de kinderen 

genoten van Sinterklaas en 

de Pieten. Wij wensen 

iedereen nog een gezellig 

Sinterklaasfeest! 

 

 
 

Blok 3 loopt van 11 januari 
t/m 18 februari 2021.  

 
Wij starten maandag 11 

januari met onze naschoolse 
activiteiten blok 3 . Dit blok 

vervangt blok 2 qua 
activiteiten en 

aanmeldingen. U hoeft zich 
dus niet nogmaals in te 
schrijven. Bij sommige 

activiteiten zijn er nog een 
paar plaatsen beschikbaar. 

Vanaf woensdag 9 
december is er via Social 

Schools nog een 
mogelijkheid tot inschrijving. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw 

betaling voldaan is vòòr 
04-01-2021.  

(geen betaling=geen deelname) 
 

 
 

U ontvangt via Social 
Schools veel foto’s en 

filmpjes van de leerkracht 
van uw kind. Dit is 

fantastisch, maar vergeet u 
ook niet een kijkje te nemen 
op onze website. Alle foto’s 

die gemaakt worden bij de 
activiteiten schoolbreed 

staan ook op onze website: 
dedijk.meerwerf.nl  

 
------------------------------------- 
* Mocht u deze dag opvang nodig 
hebben voor uw kind, laat het ons 

even weten. 
 

 
 

 

 
 

 


