
 

 

 

Belangrijke data 
 
18-03 Scholierenveldloop afgelast! 
 
Coronavirus 

 

De scholen blijven op dit moment 
gewoon open. Wel zullen activiteiten 
en excursies die op dit moment 
gepland staan t/m 31 maart afgelast 
worden op school. Dit uit voorzorg en 
omdat veel instanties de deuren sluiten 
en evenementen afgezegd worden.  
 
Op school blijven wij alert en houden 
wij de actuele informatie van het 
crisisteam, het RIVM en de GGD in de 
gaten. Bij veranderingen zullen wij u 
informeren via Social Schools. 
 
De ingevoerde hygiëne maatregelen 
blijven gelden volgens het RIVM. 
 

Schoolvoetbal 
 

Acht teams hebben zich aangemeld 
voor het schoolvoetbaltoernooi. We 
zijn al een paar weken aan het trainen. 
I.v.m. het Coronavirus is de data van 
het toernooi een week doorgeschoven. 
De eerste wedstrijddag is nu op 
woensdag 01 april, de 2e ronde op  
08 april en de finale op 22 april. Mocht 
dit veranderen dan hoort u dat van 
ons. 

Schoolproject 
 
Wat een spectaculaire opening. Een 
goed begin van ons project. Iedereen 
is enthousiast aan het werk. De 
onderbouw is druk bezig met de 
Olympische Spelen en de bovenbouw 
verdiept zich met veel interesse in 75 
jaar vrijheid. U vindt de foto’s van de 
opening op onze website.  
 

 
  

De kinderen op het leerplein zijn ook actief met 
het beplakken van de ringen van de 

Olympische Spelen.  
Welke kleuren zijn het ook alweer??? 

 
 
Wijziging data schoolhandbaltoernooi 
 
Wij hebben bericht gekregen vanuit de 
organisatie van het 
schoolhandbaltoernooi dat de data die 
gepland stond voor het 
handbaltoernooi is gewijzigd. Het 
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toernooi wordt nu gehouden op 
zaterdag 20 en 27 juni en niet, zoals in 
de agenda staat, op 6 en 13 juni. 
Houdt u hier rekening mee als uw kind 
zich straks gaat opgeven voor het 
handbaltoernooi. 
 
Excursie Amsterdam groep 8 
 

 
 
Het is een jaarlijks terugkerende 
excursie in groep 8. Een dag naar 
Amsterdam met daarin een bezoek 
aan o.a. het Anne Frankhuis, het 
Joods Historisch Museum en de 
Hollandsche Schouwburg. Deze keer 
is het een prachtige aansluiting op ons 
project ‘75 jaar vrijheid’. Naast alle 
informatie en indrukken was het ook 
een hele gezellige dag! 
 
 

 
 

 

SKDH 
 

 
 

Het verhaaltje van ‘blauwtje en 

geeltje’ die na een zoen groen waren 

geworden. Het is net toveren! 

 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Maart  
12-03 Djona Robert 
13-03 Logan de Freitas 
13-03 Liam van Dorland 
15-03 Emma Molenkamp 
18-03 Dani de Jong 
19-03 Jeanalisa Koolhaas 
21-03 Natalia van Waard 
23-03 Finn Jansen 

 
 
 
 
Het team  
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