
 

 

 

Belangrijke data 
 
11-01 Schooldamtoernooi 
13-01 2e ronde expressie 
18-01 Schooldamtoernooi 
25-01 Schoolschaaktoernooi 
01-02 Schoolschaaktoernooi 
20 t/m 
29-01 

Toetsweken 

  
30-01 School dicht ivm staking 
31-01 School dicht ivm staking 
  
10-02 Oudergesprekken 
11-02 Oudergesprekken 
 

Voor iedereen…... 

 

 
 

Schooldamtoernooi 
 

 

 

Na weken van oefenen gaat het nu 
echt gebeuren. Het 
schooldamtoernooi. Morgen gaan 15 
teams van verschillende scholen de 
strijd aan met elkaar. De Dijk is 
aanwezig met 2 teams. U kunt komen 
kijken in het MFC Buurthuis in 
Julianadorp van 09.00u-12.00u. De 
tweede wedstrijddag is zaterdag 18 
januari. Dammers succes!!! 
 
Inzet speel-leerplein peuters/kleuters 
 
Na een lange periode van afwezigheid 
is juf Cheyenne deze week weer 
begonnen. Zij gaat samen met juf 
Carina invulling geven aan het 
speel-leerplein voor ons kindcentrum. 
Zij zijn druk bezig met de invulling van 
de ruimte, het bestellen van materiaal, 
het maken van een speelhuis, winkel 
e.d.. Een essentieel onderdeel van het 
speel-leerplein is het neerzetten van 
een doorgaande lijn van peuters naar 
kleuters.  
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Peuters van Olleke Bolleke, in de 
leeftijd van 3,5 jaar, zullen met de 
kleuters uit gr. 2 samen gaan werken 
en spelen o.l.v. beide leerkrachten. 
Hier wordt een uitgebalanceerd 
programma voor gemaakt, zodat straks 
de overgang naar de basisschool nog 
vloeiender verloopt. Dit gaat uiteraard 
in goed overleg met de pedagogisch 
medewerksters van PSL Olleke 
Bolleke. Ook de kleuters uit groep 
1/2a,b,c zullen in groepjes actief zijn 
op het speel-leerplein. Wij houden u op 
de hoogte. 
 
Themadag februari 

 
 

De themadag op donderdag  
27 februari staat in het teken van een 
‘familie-inloop-dag’ voor het hele 
kindcentrum. Alle kinderen kunnen 
familie uitnodigen om een kijkje te 
nemen in de klas of in de groep bij PSL 
Olleke Bolleke en kinderdagverblijf 
Olleke Bolleke.  
De uitnodiging volgt later met daarin 
het programma en de tijden, maar u 
kunt uw familie alvast enthousiast 
maken over deze inloopdag. 

Oudergesprekken 

 
In november en in juni vinden de 
portfolio gesprekken plaats. Bij deze 
gesprekken is uw kind aanwezig en 
geeft hij/zij uitleg van zijn/haar 
voortgang en ontwikkeling.  
 
In februari, na de 1e toetsweken, 
houden wij de oudergesprekken. Dit 
gesprek heeft u alleen met de 
leerkracht van uw kind. Deze 
gesprekken staan gepland op 
maandag 10 en dinsdag 11 februari.  
 
Naschoolse activiteiten  
 
Deze week zijn wij gestart met veel 
nieuwe naschoolse activiteiten. Dat is 
altijd weer even wennen en spannend, 
maar erg leuk. De groep kinderen die 
zich opgeeft voor de activiteiten groeit 
nog steeds. Wij zijn op dit moment 
bezig met het organiseren van blok 4. 
Dit blok loopt van 24 februari t/m  
09 april en is tevens het laatste blok 
van het schooljaar 2019-2020.  
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Blok 5 vervalt.  
Dit i.v.m. uitval van vakantie, 
schoolreis, schoolkamp, vrije dagen 
e.d. in de periode na de meivakantie.  
 
Wil je je nu opgeven voor 
schoolvoetbal dan is dat geen 
probleem tijdens de periode van blok 
4. De trainingen en het toernooi voor 
schoolvoetbal zijn op andere dagen. 
 
SKDH 
 
Thema’s binnen school die in de 
onderbouw aan de orde komen zijn 
Kunst, Restaurant, Eten, Familie en 
het grote schoolproject. Dit loopt tot de 
zomervakantie.  
PSL Olleke Bolleke zal hier zoveel 
mogelijk bij aansluiten. De Pukthema’s 
duren langer (5-6 weken) dus zal 
Olleke Bolleke soms eerder starten of 
iets langer doorgaan. Er is regelmatig 
overleg tussen PSL Olleke Bolleke en 
de leerkrachten van groep 1/2. 
 
Staking 
 
De AOB heeft definitief kenbaar 
gemaakt dat het openbaar en het 
voortgezet onderwijs gaan staken op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari. 
Alle Meerwerf basisscholen sluiten zich 
hierbij aan. De school is dus gesloten 
deze dagen.  

 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Januari  
09-01 James Buhling 
11-01 Yordi van den Born 
12-01 Danique Vorwald 
12-01 Donny Marshall 
14-01 Shanaja Karia 
15-01 Milou Varenkamp 
16-01 Michéyneli Josepha 
19-01 Morris Troost 
20-01 Yoneill Schut 
21-01 Anna Akhavan 

 
 
 
 
Het Team de Dijk 
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