
 

 

 

Belangrijke data 
 
02-10 Ouderendag 
05-10 Dag van de Leerkracht 
07-10 English wednesday 
08-10 Afsluiting Kinderboekenweek  
12-10 Herfstvakantie 
19-10 Weer naar school 
20-10 MR vergadering 
21-10 25 jaar de Dijk 
  
28-10 BHV Gr 1 t/m 4 VRIJ 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 

 

 
Wat een fantastische opening hebben 
wij gehad op school. Het bezoek van 
Jacques Vriens was een mooie start 
voor het thema ‘En toen?’.  
Alle groepen hebben binnen dit thema 
een eigen onderwerp gekozen. Op dit 
moment is iedere groep druk bezig met 
de alternatieve afsluiting voor 
donderdag 8 oktober.  
Binnen school presenteren de kinderen 
hun project in een andere groep. 
 
Dus….houdt u 8 oktober in de gaten, u 
kunt dan zien wat de kinderen hebben 
gedaan en/of gemaakt. 

 Voorleeswedstrijd op de Dijk 
 

 
  

Fiep Jansen, gr 7 & Sam Hage, gr 8 

 
De strijd om de titel 

‘Voorleeskampioen van de Dijk’ gaat 
beginnen…. 

 

  25 jr de Dijk 
 

Wat een groot feest had moeten 
worden, wordt nu een intiem feestje 
voor de kinderen binnen school. Op 
woensdag 21 oktober worden de 
kinderen verrast met een feestelijke 
traktatie en zullen wij in de klas 
aandacht besteden aan 25 jaar de Dijk. 
 
Het jubileumfeest houden wij gewoon 
nog te goed! 
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Kinderburgemeester 
 

 
 
In groep 7 zijn de kinderen bezig met 
lessen over de kinderburgemeester. Er 
wordt gesproken over wat er binnen de 
functie van een kinderburgemeester 
valt. En... zou jij interesse hebben in 
deze functie? Volgende week is de 
verkiezing in de klas. De winnaar gaat 
strijden tegen andere deelnemers van 
andere scholen. Zij krijgen ook nog 
een speciale training voor het houden 
van een goede speech. En daarna 
wordt de eerste echte 
kinderburgemeester van Den Helder 
gekozen. Loco-burgemeester Jeroen 
Nobel zal zijn nieuwe collega 
installeren. 
De kinderen die niet winnen mogen 
wel in de kinderraad en dus echt 
meedenken en beslissen over allerlei 
zaken in Den Helder. 
Succes allemaal! 

Film Vermist 2 
 

Eindelijk is hij er dan, de opvolger van 
de film ‘Vermist 1’. 
 
‘Terwijl alle kinderen dagelijks na 
schooltijd worden opgehaald door hun 
ouders of per fiets naar school gaan, 
geeft Sandra de voorkeur aan 
wandelen. Dagelijks loopt zij, door het 
bos van Den Helder, richting huis. Tot 
op een zekere dag zij ‘s avonds nog 
steeds niet thuis is. Sandra wordt 
opgegeven als zijnde vermist en de 
politie start een heuse zoektocht. Wat 
is er gebeurd met Sandra?’ 
 
Deze WDO Film is deels opgenomen 
op onze school de Dijk i.s.m. diverse 
leerlingen. Wilt u de film zien dan kunt 
u kaartjes bestellen op onderstaande 
link. 
https://wdoic.nl/wdo-ticketshop/ 
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SKDH 
 

 

 

Groep 8 leest regelmatig voor bij 

Olleke Bolleke. Bedankt alle 

voorlezers, de peuters genieten 

ervan !!! 

 

 

 

 

Ouderendag 2020 
 

 
 

Groep 8 heeft veel ouderen in de 
Golfstroom en het ‘t Landhuis blij 
gemaakt vandaag. Zij hebben 
prachtige cadeautjes gemaakt met een 
lief kaartje eraan. Daarin als verrassing 
twee overheerlijke chocolaatjes. Mooi 
gebaar groep 8! 
 
Afsluiting naschoolse activiteiten 
 
Volgende week is de laatste week met 
naschoolse activiteiten blok 1. Wij 
sluiten dit blok met de kinderen af en 
hopen dat u als ouder bij de volgende 
afsluiting weer aanwezig kunt zijn. 
 
Vandaag is er weer met veel animo 
ingeschreven op blok 2. Daar worden 
wij ook enthousiast van. Naast de 
vaste activiteiten komen activiteiten die 
snel vol zitten regelmatig terug. Dus 
mocht het nu niet gelukt zijn dan lukt 
het vast de volgende keer. 
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Wij verwelkomen 
September 
Gr. 2 Briana Porumboin 

 
Oktober 
Gr. 1 Lieqe van Dijk 
Gr. 1 Lizzy Blauw 
Gr. 1 Sem Boersma 
Gr. 1 Dinand Pranger 
Gr. 1 Leya Marten 
Gr. 1 Ivy-Rose Severins 
 

Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Oktober  
01-10 Liz Molenaar 
03-10 Lieqe van Dijk 
04-10 Vinn de Boer 
05-10 Jayden Brandi 
07-10 Jaylinn van Ham 
08-10 Tess Hage 
08-10 Maéli Burgos 
08-10 Jayden de Vries 
09-10 Gianiro Rep 
09-10 Zarayna Oron 
10-10 Jaylee-Ann Posthumus 
10-10 Giel Post 
11-10 Twan Geersen 
11-10 Lizzy Blauw 
13-10 Sem Boersma 
14-10 Priscilla Bais 
14-10 Dinand Pranger 
15-10 Sana Hoogland 
15-10 Calvin Boers 

17-10 Finn Medema 
18-10 Luuk Verhoogt 
20-10 Lilian de Leeuw 
20-10 Tibbe Krom 
21-10 Eve Bradley 
21-10 Leya Marten 
24-10 Ivy-Rose Severins 
27-10 Sven Jansen 
28-10 Mats Darphorn 
29-10 Jaimy Bouhof 
29-10 Noa Huigen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Team de Dijk 
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