
 

 

 

Belangrijke data 
 
10-10 Gr. 8 Helpen bij de buurtlunch 

in het winkelcentrum 
16-10 BHV gr. 1 t/m 4 vrij 
17-10 Gr. 8 bezoek HVC 
17-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

17.00u-18.00u 
19-10 Herfstvakantie 
28-10 Weer naar school 
28-10 Start blok 2 naschoolse 

activiteiten 
04/05/
07-11  

Ontbijtweek i.s.m. Scholen aan 
Zee 

06-11 School dicht i.v.m. staking 
 
Voorlezen Kinderboekenweek 
 
Bij Bruna is een podium geplaatst 
waarop alle groepen een keer gaan 
voorlezen tot aan de afsluiting van het 
project ‘Reis je mee?’. Vandaag kwam 
het voorlezen te vervallen i.v.m. de 
buurtlunch in het winkelcentrum. 
 

 
Voorlezen groep 6 

U kunt, tot de afsluiting, nog een kijkje 
nemen bij de volgende groepen: 
 

 10.30u-11.00u 13.15u-13.45u 

Vrijdag gr. 3 gr. 5a 

Maandag gr. 1/2a gr. 1/2c 

Dinsdag gr. 4 gr. 8b 

 
 Afsluiting Kinderboekenweek 
 
 

 
 
Donderdag 17 oktober is onze grootse 
afsluiting ‘Reis je mee?’ in het 
winkelcentrum Schooten Plaza van 
17.00u tot 18.00u.  
 

Komt u ook????? 
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 Programma afsluiting 17 oktober 
 
De opening vindt plaats om 17.00u. bij 
de DekaMarkt met een dansoptreden 
van kinderen uit groep 4 t/m 8. Na dit 
optreden kunt u bij alle kramen langs 
om het werk van groep 1 t/m 8 en 
Olleke Bolleke te bewonderen. Ook is 
er een Boeken-Ruil-Kraam waar 
boeken geruild kunnen worden en 
wordt er voorgelezen op het podium. 
 
Door de enthousiaste medewerking 
van  o.a. de winkeliers van Bruna, 
Wit&Wit, dagbesteding de Klaproos, 
Kitty’s Heksenketel en Albert Heijn 
kunnen wij deze afsluiting realiseren. 
Onze dank daarvoor. De bibliotheek, 
die normaal gesproken dicht is, zal 
voor deze afsluiting speciaal opengaan 
om ook een bijdrage te kunnen 
leveren.  
 
Slagerij Wit & Wit sponsort 
erwtensoep. U kunt voor  
€ 1.00 een bakje erwtensoep kopen. 
Naast deze overheerlijke soep gaat 
groep 8 ook zelfgemaakte hapjes 
verkopen. De totale opbrengst 
gebruiken zij om activiteiten te 
organiseren voor en met de mensen in 
de Golfstroom. 
 
 
 

Afsluiting Meerwerf goes global 
 

 
 
 
‘Meerwerf goes Global’ is een nieuw 
initiatief om wereldwijd het onderwijs te 
delen en te ondersteunen daar waar er 
behoefte en/of vraag naar is. Vanuit 
onze organisatie is er een paar jaar 
geleden al contact gelegd met een 
project/school in Kathmandu, Nepal. 
Deze school heeft ons om 
gespecialiseerde hulp gevraagd, zodat 
zij voor nu en in de toekomst goed 
onderwijs kunnen bieden. Zeven 
leerkrachten vanuit Meerwerf, ieder 
met zijn/haar expertise, reizen van  
6 t/m 14 november naar Kathmandu af. 
Juf Ilona gaat mee en zal een bijdrage 
leveren v.w.b. ICT.  Gedurende deze 
periode zal zij vervangen worden door 
juf Nanke.  
 
Voor verdere informatie:  
www.meerwerf.nl/informatie/meerwerf-
goes-global/  
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Schaken 
 
Het dammen is begonnen, maar ook de 
trainingen voor het schaken gaan weer 
van start vanaf donderdag 31 oktober. De 
training vindt plaats in het lokaal van groep 
6 en start om 14.00u. De wedstrijden zijn 
op zaterdag 25 januari en op zaterdag  
1 februari 2020. Er hebben zich al 29 
kinderen opgegeven. Fantastisch. Ook 
tijdens de inloop oefenen kinderen al met 
schaken. 
 
Naschoolse activiteiten 
 

 
Plastic soep gr 1 t/m 4 

 
Deze week zijn alle naschoolse activiteiten 
van blok 1 afgesloten. Ouders mochten dit 
keer even meekijken bij de activiteit van 
hun kind. De inschrijving voor blok 2 is 
gesloten. Dit blok start op maandag 28 
februari. Heeft u uw kind opgegeven voor 
een activiteit wilt u de betaling dan voldoen 
vòòr 19 oktober. Uw kind kan niet met de 
activiteit meedoen als de betaling niet 
binnen is bij de start van blok 2.  

Opbrengst Jantje Beton 

 
Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan 
blijkt uit de opbrengst van Jantje Beton. 
Maar liefst € 1555,50 is er voor de school 
opgehaald. De opbrengst wordt, in overleg 
met de leerlingenraad, gebruikt voor de 
invulling van het leerplein. Iedereen 
hartelijk dank! 
 
Buurtlunch Schooten Plaza 
 
Vandaag hebben er 6 kinderen uit groep 8 
geholpen bij de buurtlunch in het 
winkelcentrum Schooten Plaza. De 
buurtlunch is georganiseerd door de 
winkeliers uit het winkelcentrum en vond 
plaats van 11.00u-14.00u. De kinderen 
van de Dijk hebben geholpen met het 
dekken van de tafels en zij hebben de 
mensen ‘bediend’. Volgens de kinderen uit 
groep 8 hebben de mensen ontzettend 
genoten, lekker gegeten, maar ook zelf 
hadden zij veel plezier. 
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Staking 6 november 
 
Alle onderwijsbonden roepen hun leden 
van het basis-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs op om 6 november te gaan 
staken. Geen staking op het Malieveld, 
maar alle stakers willen via social media 
de Tweede Kamer, tijdens het 
onderwijsdebat op 6 november, overtuigen 
dat het echt anders moet. Wij strijden nog 
steed voor minder werkdruk, voldoende 
collega’s (!!!) en een fatsoenlijk salaris. 
De school is deze dag gesloten. 
 

 
 

JouwSportProject 
 
De inschrijving voor het 
JouwSportProject (JSP) staat online en 
iedereen van jong tot oud die met een 
nieuwe sport wil kennismaken kan 
meedoen . Vier keer meedoen met een 
sport naar keuze voor € 5,50. 
Het aanbod is heel gevarieerd. Een 
kleine greep uit het aanbod: 

● Reddingszwemmen 
● Crossfit 

● Dansen 
● Tafeltennis 
● Hockey en nog veel meer! 

Sportverenigingen hebben ook aanbod 
van oudere jeugd tot en met senioren! 
  
Inschrijven en betalen gaat online via 
de inschrijfpagina. (zie flyer) 
 
 
Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
Oktober  
10-10 Jaylee-Ann Posthumus 
10-10 Giel Post 
11-10 Twan Geersen 
14-10 Priscilla Bais 
15-10 Sana Hoogland 
15-10 Calvin Boers 
17-10 Finn Medema 
18-10 Luuk Verhoogt 
20-10 Lilian de Leeuw 
20-10 Tibbe Krom 
21-10 Eve Bradley 
27-10 Sven Jansen 
28-10 Mats Darphorn 
28-10 Nadine de Wit 
29-10 Noa Huigen 
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