
Gefeliciteerd Dien,

iedereen wenst jou een

prachtige tijd in deze

eervolle functie.

Geniet ervan!!!

Dien belde ons
woensdagmiddag op met
het geweldige nieuws dat

hij is gekozen door 18
deelnemende scholen als
Kinderburgemeester Den

Helder voor de komende 2
jaar. Na zijn

indrukwekkende pitch
hadden wij hier al stiekem

een beetje op gehoopt,
maar nu het werkelijk zo
is, zijn wij zóóóóoó trots

op Dien.

https://youtu.be/ClPrzwnuzE
o

Ook op de Dijk staan wij
voor een gezonde start van

de dag en vinden wij het
belangrijk dat kinderen

ontbijten ‘s morgens. Wij
ontbijten niet alleen

woensdag 9 november op
school, maar breiden dit uit
naar donderdag en vrijdag

10 en 11 november. Wij
doen dit i.s.m. Scholen aan

Zee. Leerlingen van het
beroepsonderwijs komen

ondersteuning bieden in alle
groepen. Voor ons heel fijn

en voor hen een mooi
leerproces. Én zij bakken en
leveren het brood. Mooi om

op deze manier de
verbinding te leggen met het

voortgezet onderwijs.
Woensdag heeft een

feestelijke tintje, want dan
komen de basketballers van

de Suns voorlezen in de
groep.

Meer informatie ontvangt u
volgende week van de
leerkracht van uw kind.

Maandag en dinsdag (met
uitloop op donderdag) bent
u weer van harte welkom op

de Dijk bij de

https://youtu.be/ClPrzwnuzEo
https://youtu.be/ClPrzwnuzEo


portfoliogesprekken voor
groep 1 t/m 7. De

gesprekken voor groep 8
vinden op een later tijdstip
plaats. De kinderen zijn al

druk bezig met de
voorbereiding, zodat zij u

volgende week goed kunnen
informeren. Om in alle rust
deze gesprekken te voeren
vragen wij u zoveel mogelijk
alleen met de kinderen die
het gesprek hebben naar
school te komen. Alvast

bedankt voor uw
medewerking.

Hoofdluis is een
veelvoorkomend probleem

op scholen. Door het
gebruik van onze

luizenzakken hebben wij dat
goed onder controle. Toch
kan het af en toe gebeuren

dat er hoofdluis
geconstateerd wordt. Een
vaste groep ouders uit de
OR zal na iedere vakantie
de kinderen controleren.

Mochten zij hoofdluis
constateren dan wordt dit

gemeld bij de leerkracht en
alleen de leerkracht neemt

contact op met de
desbetreffende

ouder/verzorger. Snelle
behandeling is dan

noodzakelijk.

Op de PSL verdiepen de
kinderen zich in het thema

‘Kunst’.
Met verschillende soorten

verf maken zij een echt
schilderij. Zit er een

misschien een nieuwe
Picasso tussen??


