
 

 

 

Belangrijke data 

 
21-09 Opening Kinderboekenweek 
 
Opening Kinderboekenweek 

 
Welkom  

 

 
 

op de Dijk 
 

U heeft via Social Schools kennis 
kunnen maken met de schrijver 
Jacques Vriens. Goed om te horen dat 
hij het leuk vindt om de Dijk te 
bezoeken. Menigeen heeft zijn boeken 
verslonden en het boek (en film)  
“Achtste groepers huilen niet’ maakt 
nog steeds veel emoties los. In alle 
groepen is er aandacht voor zijn 
boeken en wordt er nagedacht over de 
vraag: ‘Wat wil ik vragen aan Jacques 
Vriens?  

Vragen stellen kan namelijk maandag 
én er wordt ook nog één boek met 
handtekening verloot per sessie.  
Hoe gaaf is dat! 
 
Maandag staat er een radiowagen voor 
school en wordt Jacques Vriens eerst 
geïnterviewd door Radio1 voor het 
radio1-journaal. Maandag is namelijk 
ook de dag dat zijn nieuwe boek  
“Mijn vader woont in het tuinhuis” 
uitkomt.  
Hoe leuk is dat! 

 
Het bezoek van Jacques Vriens zal in 
drie sessies plaatsvinden in de hal: 
10.30u-11.15u  groep 1/2 , 3a en 3b 
11.30u-12.30u  groep 4,5 en 6a 
13.00u-14.00u  groep 6b, 7 en 8 
 
Er zal pers aanwezig zijn, maar onze 
foto’s van deze dag kunt op de website 
zien. 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 
 
Helaas kan de afsluiting van de 
Kinderboekenweek, zoals voorgaande 
jaren in het winkelcentrum, niet 
doorgaan. 
 
De kinderen komen met een 
alternatieve afsluiting, die aan het eind 
van het project met u gedeeld wordt. 
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 Schoolreis 2020-2021 

 
 

 
 
In onderstaand schema ziet u de 
schoolreiskosten voor dit schooljaar. 
Mocht u vorig schooljaar het 
schoolreisgeld al betaald hebben, dan 
hoeft u nu slechts het verschil bij te 
betalen als dat nodig is. Leerkrachten 
hebben de betalingslijst en zijn dus 
volledig op de hoogte.  
 
 

Groep Bedrag 

1/2  a,b,c, € 28,00 

3a,b en 4 € 35,00 

5 € 37,00 

6 € 42,50 

7 € 67,50 

8 € 95,00 
 
 
 

  SKDH 

 

 
 

KDV en PSL Olleke Bolleke deden 
mee met “World Cleanup Day”. Zij 
kregen allemaal een hesje, een paar 
handschoenen en een hele grote lege 
vuilniszak. Dat kwam mooi uit, want in 
de ontdektuin was het een rommeltje. 
Papier, plastic flesjes en 
bananenschillen. Maar nu ziet het er 
weer spic en span uit! 
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Wijziging data portfoliogesprekken 

 
Het portfoliogesprek staat gepland op 
maandag 26 en dinsdag 27 oktober. 
Dit gesprek tussen ouder, kind en 
leerkracht vinden wij belangrijk. Onze 
ervaring met het ouderbezoek in de 
klas is zo positief dat wij dit met een 
gerust hart door kunnen laten gaan. Dit 
kan echter alleen als de gesprekken 
meer verspreid plaatsvinden en er zo 
min mogelijk beweging binnen de 
school is. De portfoliogesprekken zijn 
daarom verplaatst naar andere data.  
In het schema kunt u zien wanneer uw 
gesprek plaatsvindt. Verdere informatie 
en inschrijving ontvangt u via Social 
Schools van de leerkracht.  
 
Alle maatregelen, zoals u die bij ons 
gewend bent, blijven ook tijdens dit 
bezoek van kracht.  
 
 
Data Groep 

20 en 22 oktober 5 en 7 

27 en 29 oktober 3 en 4 

03 en 05 november 1/2 en 6 
 

 
 

 
 

Het team van de Dijk feliciteert…. 

 
September 
17-09 Josh Lavèn 
17-09 Levy Oud 
17-09 Jamy van Vilsteren 
20-09 Benjamin Notenboom 
23-09 Liv Gomersbach 
24-09 Fayenne Bakker 
24-09 Bjorn Vonberg 
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