
 

 

 

Belangrijke data 
 
10-02 Oudergesprekken 
11-02 Oudergesprekken 
14-02 Verkleedfeest 
15-02 Voorjaarsvakantie 
24-02 Weer naar school 
24-02 Start blok 4 naschoolse 

activiteiten 
26-02 English Wednesday 
27-02 Themadag Familie-Inloop-Dag 
 
Schoolschaaktoernooi 
 

HOERA….. 

 

 
Juf Nanke, Stan, Hugo, Yordi, Aminullah, Matheesan 

 
Drie teams hebben op twee 
zaterdagen prachtige schaakpartijen 
laten zien met veel peins- en 
denkwerk. Het publiek was onder de 
indruk en heeft genoten.  

Logopedie 

 
Logopedisten behandelen stoornissen 
op het gebied van de persoonlijke 
communicatie. Logopedie is veel 
breder dan alleen de uitspraak van 
woorden (letters). Logopedie richt zich 
op problemen van de stem, spraak, 
taal, gehoor en slikken. Dit uit zich in 
o.a. afwijkend mondgewoontes (zoals 
duimen), nasaliteitsstoornis, slissen & 
lispelen (tonggebruik). Maar ook 
stemklachten door verkeerd gebruik, 
hyperventilatie en astma.  
De communicatie van uw kind kan ook 
verstoord worden door minder voor de 
hand liggende oorzaken: dyslexie, 
autisme spectrum stoornis (ASS), 
taalontwikkelstoornis (TOS) of een eet- 
en drinkstoornis. Ook bij 
slechthorendheid en doofheid is 
logopedische hulp mogelijk. 
 
Als u denkt dat uw kind een probleem 
heeft met spraak, stem of mond kunt u 
altijd een afspraak maken bij de 
logopedist. Soms heeft school twijfels 
over een van deze zaken en vragen 
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ouders een afspraak te maken. Hoe 
jonger het kind met de behandeling 
start, hoe beter. 
 
Binnen onze wijk heeft school een 
goede samenwerking met 
Logopediepraktijk de Schooten,  
Garst 1J, 1785 RK,  
Prescilla van Wijngaarden.  
Tel. 0622779849. 
 
Verkleedfeest 
 

 
 
Vrijdag 14 februari vieren wij ons 
verkleedfeest op school. Iedereen mag 
verkleed op school komen. Groep 1 
t/m 4 en Olleke Bolleke hebben ‘s 
morgens allerlei leuke activiteiten in de 
lokalen. Voor eten en drinken wordt 
deze dag gezorgd. U hoeft dus niets 
mee te geven. 
 
Groep 5 t/m 8 hebben ‘s middag feest 
met ‘The voice of the Dijk’. Zij nemen 
deze dag alleen eten/drinken mee voor 
de lunch. Iedereen is druk bezig met 
de audities, spannend dus. Zullen de 
stoelen draaien volgende week???? 

Winnaar voorleeswedstrijd 
 

 
 

Sam Hage, groep 7 

 
Zo relaxt is Sam!  

Hij heeft de voorleeswedstrijd 
gewonnen en gaat het opnemen tegen 

5 andere winnaars van andere 
scholen. Hij gaat lezen uit het boek 

‘Een hele klus’ van Naomi Tieman.Dit 
vindt plaats in de bibliotheek op 

maandag 10 februari. Succes Sam! 
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Rabo AZ Foodtour 
 

 
 
Dinsdag 11 februari start groep 7 met 
het project ‘De Rabo Foodtour’. Dit 
project bestaat uit negen lessen over 
o.a. gezonde voeding, 
voedselproducten en streekproducten. 
Deze lessen zijn interactief en worden 
afgesloten met een vlog gemaakt door 
de kinderen zelf. De school met de 
winnende vlog maakt kans op een 
rondleiding in het AZ stadion en een 
gezonde voeding workshop. 
 
Kunst bij SKDH 
 

 
 
Zowel kinderdagverblijf Olleke Bolleke 
als peuterspeel- en leergroep Olleke 
Bolleke zijn bezig met het thema 
‘Kunst’. Er wordt gelezen uit het boekje 
‘Nijntje in het museum’. Er is een 

museum ingericht in een kartonnen 
doos en kinderen leren vormen en 
kleuren te herkennen en te sorteren. 
Maar het allerleukste zijn de werkjes 
met verschillende materialen, die door 
de kinderen zijn gemaakt. Tijdens de 
familie-inloop-dag op 27 februari kunt u 
de kunstwerken in het  ‘museum’ 
bewonderen. U bent van harte welkom! 
 
Schoolreis 
 
Wilt u het schoolreisgeld van uw 
kind(eren) voldoen bij de leerkracht? 
Zij betalen namelijk al veel activiteiten 
vooruit. Alvast bedankt! 
 

Groep Datum Bedrag 

1/2 
a,b,c 

19 juni 2020 € 28,00 

3 19 juni 2020 € 35,00 

4 19 juni 2020 € 35,00 

5a/b 23 juni 2020 € 37,00 

6  11/12 mei 2020 € 42,50 

7 11 t/m 13 mei 2020 € 65,00 

8a/b 13 t/m 15 mei 2020 € 95,00 
(incl. 
excursie 
Amsterda
m) 
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Wij verwelkomen 
 
Februari 
Gr. 3 Jesse van der Hert 

 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Februari  
06-02 Jack de Krijger 
07-02 Amber Leppink 
08-02 Nicky Stins 
10-02 Keyano Kok 
16-02 Lizzy Faaij 
17-02 Nura Hoogland 
19-02 Sayenn Kok 
19-02 Hugo Kints 
19-02 Sara Lap 
22-02 Dean Rieuwers 
23-02 Laura Goedee 
24-02 Kiki Bais 
24-02 Divya van Dalen 
24-02 Feline Severins 
26-02 Farah Sayfi 
26-02 Chevyn Schut 
28-02 Aelyn van Deursen 
28-03 Dyllan van Tongeren 
28-02 Alysha Dekker 

 
 
 
Het Team de Dijk 
 
 

 

 Team Sportservice Den Helder 

 

4 maal kennismaken met sport 

Voor alle leeftijden! 

Via het JouwSportProject kun je 

kennismaken met verschillende sporten 

naar keuze. Er worden sporten 

aangeboden voor kinderen vanaf de 

kleuterleeftijd tot en met senioren! De 

kosten bedragen € 5,50 per sport en 

worden via deze website direct via een 

i-deal betaling voldaan.  Na de 

kennismakingslessen staat het je vrij om 

lid te worden van de vereniging. 

Inschrijven kan t/m 25 februari 2020 

https://denhelder.inschrijventeamsportservi
ce.nl/LeefModule/Details/1652 
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 Team Sportservice Den Helder 
 

 
Op school hangen lijsten aan de deur van 
de groep om in te schrijven.  
Inschrijving sluit 25 februari 2020. 
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