
 

 

 

Belangrijke data 
 
05-12 Gr. 1 t/m 8 Sinterklaasfeest 

08.30-14.00 uur 
06-12 Feestelijke opening schaatsbaan 

om 18.00 uur 
08-12 OR en veel extra hulpouders gaan 

de school in kerstsfeer brengen 
09-12  Laatste week naschoolse 

activiteiten 
11-12 Gr. 3 t/m 8 schaatsen 
13-12 Gr. 5A en B generale repetitie 

kerstmusical in de Rietschooten 
(onder schooltijd)  

16-12 Gr. 8 kerststukjes maken in de 
Golfstroom 

16-12  Generale repetitie kerstmusical 
voor ouders 5B 
18.30-19.30 uur 

17-12 Generale repetitie kerstmusical 
voor ouders 5A 
18.30-19.30 uur  

18-12 Kerstviering 17.00-19.00 uur 
18-12 Tent buiten met chocomel en 

glühwein 17.00-19.00 uur 
19-12  Kerstkrant mee 
19-12 Gr. 1 t/m 8 Pyjamadag  
19-12 Buurtlunch gr. 8 serveert 
20-12 Gr 1 t/m 8 vrij* 
21-12 Kerstvakantie 
27/28/
30-12 

Schoolbasketbal Toernooi 

06-01 Weer naar school 
06-01 Start naschoolse activiteiten blok 3 
08-01 English wednesday 

Sinterklaas 
 

♫ Hij komt, hij komt, 
die lieve goede Sint, 

mijn beste vriend, jouw beste 
vriend, 

de vriend van ieder kind…. ♫ 
 

 
 
Op donderdag 5 december staan wij 
weer allemaal langs de kant om 
Sinterklaas en zijn Pieten te 
verwelkomen. Zal het dit jaar goed 
gaan? Komt hij op tijd? En de grote 
vraag is natuurlijk.... hoe komt hij naar 
de Dijk?  
 
We gaan het zien. Wij staan om 
08.30u allemaal buiten. Zorg dus dat je 
om 08.15u op school bent, houd je jas 
aan en ga naar de klas.  
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Zodra Sinterklaas aangekomen is en 
iedereen heeft begroet, neemt hij 
plaats op zijn zetel in de hal. Groep  
5 t/m 8 gaat direct naar de klas. Groep 
1 t/m 4 en Olleke Bolleke blijven in de 
hal en kunnen Sinterklaas verblijden 
met een kort praatje. Ook zij gaan 
daarna naar de klas. 
 
Van 08.55 tot 09.20 uur hebben 
Sinterklaas en zijn Pieten alle tijd voor 
alle kleine kinderen die nog niet op 
school zitten. Dit is het moment voor 
leuke foto’s bij Sinterklaas. U bent van 
harte welkom! 
 
De Sint en Pieten komen vervolgens 
vanaf 09.20u tot ongeveer 11.30u bij 
Olleke Bolleke en groep 1 t/m 4 in de 
klas.  
 
Sint woont ‘s middags allerlei 
optredens bij van kinderen uit groep  
5 t/m 8. De onderbouw heeft haar 
eigen programma. Om 14.00u zwaaien 
we Sint en zijn Pieten weer uit…. 
 

 
 

Schaatsen 
 
 

 
 
 
Zaterdag 7 december kan iedereen 
weer schaatsen op de schaatsbaan in 
de Beatrixstraat. Team Sportservice 
biedt scholen de gelegenheid om gratis 
te komen schaatsen.  
Voor ons is dat op woensdag 11 
december: 
van 10.00u tot 11.00u groep 3,4,5a/b 
van 11.00u tot 12.00u groep 6,7,8a/b 
 
Handschoenen zijn verplicht en heeft 
uw kind hockeyschaatsen geeft u ze 
dan mee. Het is voor de snelle levering 
van schaatsen bij aankomst ook 
handig als uw kind zijn/haar 
schoenmaat weet. 
 

Op school staat de OR klaar met 
héérlijke chocolademelk. Veel 

plezier allemaal! 
 

 

Bezoekadres Heiligharn 424 

1785 SX Den Helder 

Postbus 238 

1780 AE Den Helder 

Telefoon 0223 660846 

E-mail obsdedijk@obs-de-dijk.nl 

 

mailto:obsdedijk@obs-de-dijk.nl


 

 

 

Portfolio gesprekken 
 
Van vele kanten, ouders en kinderen, 
horen wij positieve berichten over de 
portfoliogesprekken en de manier 
waarop wij dit vormgeven. Voor ons 
een opsteker om op deze manier door 
te gaan en te verbeteren waar nodig. 
Voor de kinderen een grote opsteker 
hoe zij op eigen wijze verwoorden hoe 
het met hen op school gaat.  
 
Dansvoorstelling LEF project 
 
Groep 6 en 7 hebben weken zeer 
intensief getraind om 3 dansen uit ‘The 
Wiz’ onder de knie te krijgen voor een 
voorstelling in de schouwburg. Samen 
met de Kluft, de Duynvaerder en  
‘t Tuselant was het zover afgelopen 
dinsdagavond. Een volle zaal en een 
gigantisch succes. Wat ging het goed! 
Complimenten groep 6 en 7!! 
  

 
 

Start Kinderdagverblijf Olleke Bolleke 
 

 
 
Woensdag 4 december verwelkomt het 
Kinderdagverblijf Olleke Bolleke de 
eerste kinderen. Zowel binnen als 
buiten is de laatste hand gelegd aan 
het kinderdagverblijf. Deze week is er 
een prachtige tuin aangelegd aan de 
voorzijde, die nog afgeschermd gaat 
worden d.m.v. een hek. Met de start 
van het kinderdagverblijf is ons 
Kindcentrum nu in zijn totaliteit in 
werking. De officiële opening vindt 
plaats op donderdag 27 februari 2020. 
Noteert u deze feestdag alvast in uw 
agenda. 
 
Wilt u meer informatie of uw kind 
aanmelden dan kunt u bellen naar 
0223-669985. 
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Wij verwelkomen 
 
December 
Gr. 1 Max Verhoogt 
 
Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
December 
01-12 Nejra Mujcinovic 
02-12 Irma Zandstra 
04-12 Hayden Kooijman 
05-12 Brady Huijts 
07-12 Megan Bakker 
07-12 Edonis Koshi 
10-12 Max Verhoogt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team de Dijk 
 
*Wij hebben besloten om de kinderen 
vrijdag 20-12-2019 toch vrij te geven. Dit 
staat niet in de jaarplanner. Mocht u in de 
problemen komen dan kunt u dit melden 
bij Maarten Tromp. 
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