
 
 

 
 

Belangrijke data 
 
03-07 Gr. 8 Eindmusical  
04-07 Gr. 8 Brugklasdag in school 
05-07 VRIJ Studiedag  
08-07 Kennismaking met nieuwe 

groep 
09-07 Sport-en speldag 
10-07 Gr. 8 Afscheidslunch, 

georganiseerd door de OR 
11-07 Vakantiekrant mee 
12-07 VRIJ 
13-07 Zomervakantie 
26-08 Weer naar school 
 
Schoolhandbal 2019 
 

 
Team De Dijk 1 

 
Met 5 teams hebben we 2 prima 
handbal dagen achter de rug. Team de 
Dijk 2 heeft de sportiviteitsbeker van 
het toernooi binnengehaald. De 
scheidsrechters hebben deze keuze 
gemaakt. Complimenten voor jullie. 

De Dijk 5, de allerjongsten, zijn 2e 
geworden. Team De Dijk 1, oudste 
jongens, heeft de 1e prijs gewonnen. 
Naast de beker voor deze prestatie 
hebben zij ook de grote wisselbeker 
voor een jaar mee naar school 
gekregen. Mooie prestatie handballers! 
 
Na-schoolse activiteiten 2019-2020 
 
Iedereen heeft de mail met 
informatie/programma v.w.b. onze 
na-schoolse activiteiten ontvangen. U 
heeft kunnen lezen dat dit plaatsvindt 
op maandag, dinsdag en donderdag 
van 14.15u tot 15.15u. Heeft u een 
keuze gemaakt en wilt u uw kind(eren) 
inschrijven dan kan dat via Social 
Schools vanaf donderdag 4 juli 09.00u. 
Inschrijving is mogelijk tot 17 juli. 
  
Voortgang verbouwing 

 
De verbouwing ligt op dit moment 2 
weken stil. Dit i.v.m. een andere klus 
van aannemer HECON. Daarna wordt 
het weer opgepakt. Wij zullen nog een 
aantal weken in de vakantie nodig 
hebben om de verbouwing af te ronden 
en de lokalen weer in te richten. De 1e 
schooldag na de vakantie kunt u alle 
werkzaamheden en het resultaat 
bewonderen, maar de officiële opening 
vindt plaats op een later tijdstip. Wij 
houden u hiervan op de hoogte.  
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Klusploeg de Dijk 
 
In verschillende media is deze stoere 
klusploeg al in beeld geweest. Ook in 
de nieuwsbrief doen wij nogmaals een 
oproep. Bent u handig en wilt u 
meehelpen de school van uw kind 
goed te onderhouden, meldt u zich dan 
aan bij Maarten. Het zijn een paar 
vrijdagmiddagen per jaar. Alle vorm 
van hulp is inzetbaar. Helaas, na heel 
veel klus jaren gaat Anjo Slot de 
klusploeg verlaten. Hij krijgt een 
nieuwe baan en kan dat niet meer 
combineren met de werkzaamheden 
voor school.  
Anjo, super bedankt voor alles! 
 

 
 
Data informatieavonden en 
portfoliogesprekken 2019-2020 
 
Groep 1 en 2 02 september 2019 
Groep 3 03 september 2019 
Groep 4 04 september 2019 
Groep 5 05 september 2019 
Groep 6 09 september 2019 
Groep 7 10 september 2019 
Groep 8 12 september 2019 

  Data portfoliogesprekken 2019-2020 
 
18 en 19 november 2019 
10 en 11 februari 2020* 
15 en 16 juni 2020* 
 
* groep 8 kan hiervan afwijken 
 
Zomervakantie 
 
 

 
 
Allemaal een heerlijke, zonnige 

zomervakantie gewenst en tot 

maandag 26 augustus! 

 

Alle juffen, meesters en 

medewerkers van De Dijk! 
 
 
 Aanmelden Social Schools 
 
Mocht u zich nog niet aangemeld 
hebben voor Social Schools, wilt u dit 
dan z.s.m. doen.  
 
Parro kunt u niet meer gebruiken na de 
laatste schooldag, donderdag 11 juli. 
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