
 

 

 

Belangrijke data 
 
27-02 Themadag  
02-03 Start JSP 
09-03 Start schoolproject 
10-03 Gr. 3 naar de schouwburg 
11-03 Gr. 1 t/m 8 VRIJ Studiedag 
09-04 Afsluiting schoolproject 

17.00u-18.00u 
 
Themadag Familie-Inloop-Dag 

 

 

 

Hartelijk welkom  

op onze themadag 

donderdag 27 februari!!! 

 

Ochtend 

Inloop 08.30u-08.45u 

Inleiding 08.45u-09.00u 

In de groepen 09.00u-09.45u 

 

Middag 

Inloop 12.30u-12.45u  

Inleiding 12.45u-13.00u 

In de groepen 13.00u-13.45u 

 

 

 

Project 75 jaar bevrijding & 
Olympische Spelen 

 
Maandag 9 maart starten wij met ons 
grote schoolproject. Er is dit keer 
gekozen voor 2 thema’s. Groep 1 t/m 4 
gaat het hebben over de Olympische 
Spelen. Groep 5 t/m 8 gaat zich 
verdiepen in het thema ‘75 jaar 
bevrijding’. Uiteraard sluiten wij dit af 
met een tentoonstelling in school. Wilt 
u donderdag 9 april van 17.00u-18.00u 
vrij houden in uw agenda? U bent dan 
van harte welkom om te kijken wat er 
allemaal gemaakt en geleerd is tijdens 
dit project. 
 
Gebruik in/uitgang kleuters op leerplein 
 
Het leerplein is al volop in gebruik. Een 
groepje kleuters en peuters beginnen 
in de ochtend gezamenlijk in de kring. 
Zij wennen op deze manier aan het 
ochtendritme en de werkwijze van 
groep 1/2. Het leerplein wordt op dat 
moment deels als een lokaal gebruikt. 
Iedereen houdt hier al zoveel mogelijk 
rekening mee door het juiste looppad 
te nemen langs de oranje muur en 
rustig te zijn. Wel willen we iedereen 
vragen de juiste ingang te nemen. 
Onderbouw bij de kleuteringang en 
midden/bovenbouw de ingang in de 
grote hal. Dit voorkomt veel onnodige 
loop/onrust op het leerplein om half 9.  
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SKDH 
 

 
 
Dit willen we toch nog even 
kwijt….twee dagen verkleedfeest op 
PSL en KDV Olleke Bolleke…. 
 
Alle kinderen hebben een modeshow 
gelopen, gedanst, pannenkoeken 
gegeten (gebakken door ouders) en 
zichzelf geschminkt. De jongste 
deelnemer was 8 maanden. Hoe leuk 
is dat. 
 
We kijken terug op een fantastisch 
feest! 
 
 
Studiedag Meerwerf 
 
I.v.m. de algemene studiedag van de 
Stichting Meerwerf zijn alle scholen, 
die onder deze stichting vallen, 
gesloten op woensdag 11 maart. 
 

Wij verwelkomen 
 
Februari 
Gr. 1 Fayèn Pluijter 

 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Maart  
01-03 Shivano Karia 
04-03 Isis Reinderman 
05-03 TJ Schippers 
06-03 Sarband Ahmed 
09-03 Jechailo Bernardina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het team De Dijk 
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