
 

 

 

 
 

 
 
Hiep hiep HOERA….De Dijk 

bestaat 25 jaar!!  

 

Wat een gezellig feestje 
binnen school. Iedereen 
heeft genoten van het 

heerlijke taartje en het Dijk 
lied, aangepast door 

meester René, dat in iedere 
groep werd gezongen. 

 

  
 

Niet alleen feest op school, 
maar ook onze nieuwsbrief 

in een nieuw jasje!.  
Hiep hiep HOERA!! 

 
 
Groep 5, 7 heeft deze week 
het portfolio mee naar huis 

gekregen. De andere 
groepen volgen nog (zie 

agenda). Uw kind heeft het 
portfolio met de leerkracht 
voorbereid en gaat met u 
thuis het gesprek voeren. 

Bijgevoegd vindt u een 
formulier waarop u het 

gesprek terug kunt koppelen 
naar de leerkracht. De map 
gaat na het gesprek weer 

mee naar school.  
 

 
 

 
 
De kinderen van groep 5 zijn 
gestart met de kerstmusical 
‘The Wiz’. Iwan Visjes gaat 
de musical begeleiden. Dat 

gaat op dit moment via 
Google Meet op het 

digibord.  
 De audities zijn vanmiddag 
van start gegaan, dus het 

wordt spannend. 
Succes allemaal! 

 
 

 



 

 

 
 

Ook dit jaar zet de ANWB 
zich weer in met de 

fietsverlichtingsactie, zodat 
uw kind veilig en goed 

zichtbaar op de fiets naar 
school gaat. De 

fietsverlichtingsactie 
stimuleert 

gedragsverandering bij 
kinderen voor het correct 

voeren van fietsverlichting. 
Dit gebeurt d.m.v. een 

sjabloon met spuitkrijt dat 
aangebracht wordt op 

verschillende plekken bij de 
scholen. Uit onderzoek blijkt 
dat dit ervoor zorgt dat 20% 

van de fietsers zijn 
fietsverlichting wèl aanzet. 

 

 
 
Wij zijn weer ingeloot, dat is 
fantastisch. Dat betekent dat 
wij vanaf 09 november weer 

20 weken gratis fruit en 
groente geleverd krijgen 

voor de hele school. Het is 
nog niet bekend op welke 

dagen wij het fruit en 
groente geleverd krijgen. U 

hoort dit zo spoedig mogelijk 
van ons. 

 
 

 

 
Woensdag 4 november 

ontbijten wij met alle 
kinderen op school. Dit 
gezonde ontbijt wordt 

geleverd door het Nationaal 
Schoolontbijt. Onze 

ontbijtweek i.s.m.Scholen 
aan Zee wordt 

doorgeschoven naar 
volgend schooljaar. 

 

 
 

De Pokémonkaarten zijn 
weer super populair en de 
kinderen zijn er druk mee. 
Om vervelende situaties te 

voorkomen hebben wij 
aangegeven dat de kaarten 
pas na schooltijd gebruikt en 

geruild mogen worden. 
 

 
 
Graag willen wij u vragen de 
ziekmelding telefonisch door 
te geven en niet via Social 

Schools of via de mail.  
Overige wijzigingen zoals 

adres, telefoonnummer e.d. 
kunt u doorgeven aan de 

leerkracht of een mail sturen 
naar de administratie:  

 
administratie@dedijk.meerwerf.nl  

 

 
 

 
 

Herfst heeft ook zijn 

intrede gedaan bij Olleke 

Bolleke. De kinderen 

hebben met allerlei 

materiaal de mooiste 

werkjes gemaakt. 

Prachtig!! 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
Tijdens de MR vergadering 

op dinsdag 20 oktober is 
o.a. de begroting 2021, het 
werkplan MR 2020-2021, 

viering festiviteiten, 
calamiteiten maatregelen 

(COVID19) ter sprake 
gekomen. Een aantal doelen 

voor dit schooljaar zijn 
opgenomen in het werkplan 
2020-2021, waaronder o.a. 
het contact naar ouders en 
de OR, de samenwerking 
met SKDH en de GMR, de 

doorgaande leerlijn 0-13 jaar 
en het Coronabeleid.  

Dit werkplan wordt 
binnenkort op de website 

geplaatst.  
 

 
 
Roken is ‘not done’ binnen, 
buiten en in het zicht van de 
school. Wij willen u dan ook 
vragen niet te roken buiten 
het hek bij het ophalen of 

wegbrengen van uw 
kinderen. Alvast bedankt! 

 

 

 
 

 
 

Sint Maarten vieren wij dit 
keer met de kinderen op 
school. Zij gaan met hun 
lampion langs een aantal 

punten in school, zingen hun 
liedjes en krijgen dan 

uiteraard iets lekkers. De 
school is ‘s avonds gesloten.  

 
Wij bespreken deze 

alternatieve viering met de 
kinderen. Misschien kunt u 

ook thuis de situatie 
uitleggen. Met elkaar zorgen 

we er dan voor dat de 
kinderen Sint Maarten toch 

als een feest kunnen 
beleven. 

 
Veiligheid voor alles! 

 
 Vanuit de gemeente, na 

overleg van Veiligheidsregio 
Noord-Holland met het 

Regionaal Beleidsteam, is er 
een bericht uitgegaan om 
niet langs de deur te gaan 
met Sint Maarten. Derhalve 
geven wij de lampions ná 11 

november mee naar huis.  
 
 

 
 
 

 
 

 


