
 

 

 

Belangrijke data 
 
21-06 Vaderdag 
22-06 Rapport mee 
26-06 Gr. 8 Brugklasdag 
26-06 Gr. 8 Afscheidsfeest 
29-06 Kennismaking nieuwe groep 
30-06 Sport- en speldag 
02-07 Vakantiekrant mee 
03-07 Zomervakantie 
17-08 Weer naar school 
 
Juffen/meesterdag groep 1 t/m 4 
 

 Hoera voor onze juf en 

meester... 
 

 
 

...wat was het een super 

leuke dag!!  

Inzamelactie voedselbank 
 

 
 
N.a.v. de mail over de actie ‘Meerwerf 
goes local’ is de inzameling voor de 
voedselbank ook op de Dijk gestart. 
Op het podium hebben al veel mensen 
producten gedoneerd. Er kan nog veel 
meer bij….. 
 
Sport- en speldag 
 
Het feest gaat bijna beginnen. Dinsdag 
30 juni is onze sport- en speldag. Eten 
en drinken meenemen is niet nodig. 
Wij zijn namelijk verrast door Den 
Helder Stores. Dit bedrijf verzorgt al 
het eten, drinken en lekkers deze dag. 
Namens ons allemaal hartelijk dank! 
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Schoolfotograaf 2020-2021 
 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 
augustus komt de schoolfotograaf bij 
ons op school. Dinsdag beginnen wij 
om 08.30u met de groepen 1 t/m 8 
voor de individuele- en groepsfoto’s.  
 
Op woensdag zal hij de 
broertjes/zusjes op de foto zetten die 
bij ons op school en op Olleke Bolleke 
zitten. Ook vinden deze dag de 
individuele- en groepsfoto’s van Olleke 
Bolleke plaats. Kinderen die normaal 
gesproken niet aanwezig zijn op 
woensdag bij Olleke Bolleke kunnen 
die dag toch op de foto. De RIVM 
maatregelen blijven hierbij van kracht. 
U geeft uw kind af bij het hek aan de 
pedagogisch medewerker, zij zorgt 
ervoor dat uw kind op de foto gaat en 
brengt uw kind weer bij u terug. 
 
I.v.m. het Coronavirus is het helaas 
niet mogelijk om de broertjes/zusjes 
die niet bij ons op school zitten mee te 
nemen voor de broertjes/zusjes foto. 
Wij vinden dit erg jammer en hopen dat 
dit eenmalig is. 
 
U ontvangt op een later tijdstip alle 
informatie over deze dagen. De 
ouderraad is beide dagen aanwezig 
om alles goed te begeleiden. 
 

SKDH 
 

 IJsje bij ijscoman Dinand... 

 

 
...dat wordt lekker smullen voor  

 

 

 

Jordy, Liviënna en Jaivy!!! 
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Engels in school 
 

 

 

Engels is een vast onderdeel binnen 
onze school. Vanaf groep 1 staat dit op 
het lesprogramma. Gedurende het 
schooljaar houden wij 8x een English 
Wednesday. De Engelse vlag wordt 
gehesen en wij praten zoveel mogelijk 
Engels met de kinderen tussen het 
lesprogramma door. Om het Engels 
zichtbaar te maken in school maakt 
onze conciërge Edwin specifieke 
Engelse items. Op de tribune staat nu 
een dubbeldekker met daarin Engelse 
boeken. Er hangen wereldklokken bij 
de hoofd- en kleuteringang (Den 
Helder, London, New York) en er komt 
nog een Big Ben in school.  
 

 

Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Juni 
13-06 Sem Akhavan 
14-06 Julia Akhavan 
14-06 Amanullah Mohammad Akram 
16-06 Lucas Varenkamp 
16-06 Fayèn Pluijter 
16-06 Amy van der Stoop 
18-06 Vince Philips 
19-06 Romano Ahmetovic 
20-06 Dien Hoogland 
20-06 Lorisa Kolshi 
21-06 Viënna Smitz 
22-06 Lisanne van der Meulen 
23-06 Jaydon van Mullum 
25-06 Ids Post 
25-06 Zoilayviënno Gaari 
26-06 Dyon Hunting 
28-06 Saar Kuyp 
29-06 Jenna Bosch 
29-06  Naish Bosch 
29-06 Romeo Mercelina 
30-06 Rensley Thepen 

 
 
Het team de Dijk 
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