
 

 

 

Belangrijke data 
 
15-11 Gr. 8a/b (en later gr. 7) naar 

de LOS met zelfgemaakte vlog 
16-11 Sinterklaas in Nederland 
18-11 Gr. 5 t/m 8 lootjes trekken 
18-11 Portfoliogesprekken 

16.00u-19.00u 
19-11 Portfoliogesprekken 

16.00u-19.00u 
20-11 Gr. 1/2 Pietenochtend 
20-11 Gr. 1 t/m 8 schoen zetten 
21-11 Gr. 3/4 Pietenmiddag 
25-11 Gr. 8a/b bezoek Scholen aan 

Zee voor een ‘doe middag’ 
26-11 Gr. 6/7 Generale repetitie LEF 

project 11.00u-12.30u 
26-11 Gr. 6/7 voorstelling 

schouwburg LEF project 
18.45u-19.45u 

05-12 Sinterklaasfeest op school 
 
Sinterklaasversiering in de school 
 

 

 

Bedankt OR de Dijk voor de 

prachtige Sinterklaas versiering 

door de hele school. De kinderen 

waren onder de indruk bij 

binnenkomst!!!! 

 

Welkom Sinterklaas & Pieten 
 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn 
onderweg met de boot….. 

 

 
Viënna, Michéyneli, Bryan, Finn en Edonis uit groep 1/2c 

op het leerplein 
 
Schoolzwemmen 
 

 
De Dijk biedt kinderen vanaf gr. 3 de 
mogelijkheid om hun eerste 
zwemdiploma te halen. In een blok van 
vier weken wordt er gekeken in welk 
niveau zij zitten, zodat zij daarna bij 
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Heersdiep verder kunnen met 
leszwemmen. Vorige week zijn we 
gestart met 6 kinderen uit gr. 3. Na de 
kerst start er een groepje kinderen uit 
groep 4/5. 
 
Lo Brand op de Dijk 
 

 
 
Vandaag was kleine Lo op bezoek bij 
haar vader, de kinderen in groep 8a en 
natuurlijk nog een kleine tour door de 
school. Lo vond het allemaal prima, zij 
sliep lekker door. De kinderen keken 
vol verbazing hoe klein zo’n baby is. 
Ooit zijn ze zelf ook zo geweest…. 
Het gaat allemaal heel goed met Lo en 
haar trotse ouders! 

EU schoolfruit 
 

 
 

Deze week werd er van woensdag t/m 
vrijdag genoten van ananas, meloen 
en appel. Op de deur van ieder lokaal 
hangt een poster met het fruit of 
groente dat die week geleverd wordt. 
Mocht uw kind iets écht niet lusten, 
kunt u zelf een stuk fruit of groente 
meegeven.  
 
Terugblik op Kathmandu 
 
Afgelopen week ben ik, juf Ilona, in 
Kathmandu, Nepal geweest. Nepal is 
een mooi land, met ontzettend 
vriendelijke en dankbare mensen. Het 
leven daar is niet te vergelijken met het 
leven in Nederland. De school die wij 
bezochten, geeft nog les zoals wij dat 
ongeveer 60 jaar geleden deden: 
frontaal, klassikaal. Differentiëren doen 
ze daar nauwelijks. Wij hebben daar 
workshops en voorbeeldlessen 
gegeven, hoe het ook anders kan. Het 
zaadje is gepland in de hoop dat het 
enthousiasme blijft en zal uitgroeien tot 
een stevige boom. Het is lastig om in 
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het kort uit te leggen hoe een school er 
daar nu uitziet. U kunt, als u dat wilt, 
korte filmpjes zien via youtube, 
Meerwerf Goes Global, of via de 
gelijknamige facebook site.  
 

 
 
Ook hebben wij het kinderhuis van Lies 
Vink bezocht, van straatkinderen van 
Kathmandu en hebben wij met eigen 
ogen kunnen zien waar het 
ingezamelde geld (en producten) naar 
toe gingen.  
 

 
 

Vlog groep 8 voor de LOS 
 

 
 
Hoi, wij zijn Isis, Bo en Irma uit 

groep 8.  
 
Wij zijn bezig met vlogen voor de L.O.S. 
Den Helder. Wij zijn met alle 
kleuterklassen en Olleke Bolleke naar de 
Golfstroom geweest. Wij gingen bij de 
bewoners Sint Maarten lopen. De kinderen  
vonden het heel leuk en de mensen van 
de Golfstroom ook. U kunt de volg vinden 
op de website van de L.O.S. Den Helder 
vanaf vrijdagmiddag 15 november. Wij 
waren als eerste, maar er komen nog 
meer vlogs van andere kinderen.  
 

Groetjes, Isis, Bo en Irma 
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Inschrijving naschoolse activiteiten 
blok 3 
 
Het enthousiasme voor de naschoolse 
activiteiten werkt aanstekelijk. Bij de start 
van blok 1 was er al genoeg animo, maar 
maar bij blok 2 groeide de inschrijving 
zelfs naar 90 kinderen. Blok 3, start 6 
januari 2020, heeft weer veel verschillende 
en leuke activiteiten. De inschrijving voor 
blok 3 start op woensdag 27 november om 
09.00u. De sluiting is op zondag 08 
december om 18.00u. U kunt inschrijven 
via Social Schools. De betaling voor blok 3 
moet voldaan zijn vòòr 18 december. 
 
Komende week zijn er geen naschoolse 
activiteiten i.v.m. de portfoliogesprekken. 
 

 
Computervaardigheden blok 2 

Shanaja Karia, gr. 7 
 

Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
November 
13-11 Esra Dulger 
14-11 Jocently Bernardina 
16-11 Dilara Bhaggoe 
16-11 Teun de Graaf 
17-11 Chelsea Bakker 
18-11 Sammy Blokker 
18-11 Joes Schwarz 
19-11 Miliano Slijger 
22-11 Sanjay van Dalen 
22-11 Marrit Ravia 
23-11 Demi van den Breevaart 
24-11 Mason Buhling 
24-11 Floortje Stoop 
26-11 Jari Lieuwma 
26-11 Maurits Molenaar 
26-11 Mila Darphorn 
28-11 Isabel Couwenberg 
29-11 Matheesan Vaikuntharajah 
30-11 Lejla Ibrahimovic 
30-11 Tessa Ravia 
30-11 Zayn Khan 
30-11 Kai Touwen 

 
 
 
 
Het Team de Dijk 
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