
Groep 6a en 6b in actie….

...bomen planten in het
Tiny Forest.

Het thema van de
Koningsspelen is dit jaar

IK+JIJ=WIJ.
1,2 miljoen kinderen van
ongeveer 6000 scholen

doen hier aan mee. De dag
bestaat uit sportieve

activiteiten, voorafgegaan
aan een goed ontbijt

natuurlijk. Dat is het doel
van de Koningsspelen...
‘goed ontbijten en actief

bewegen!’

Vrijdag 23 april mogen alle
kinderen gekleed naar

school komen in de kleuren
rood, wit, blauw, oranje én

met een versierde fiets,
step, skateboard o.i.d.

Iedere groep krijgt
gedurende de dag de
gelegenheid voor een
parade rondje op het

schoolplein. Verder zijn er
spelletjes in de klas en is er

een roulatieschema voor
spelletjes op het grasveld.
De OR trakteert op lekkers
om 10 uur. Kinderen nemen
alleen een eigen lunch mee.



Uitlenen van Kiekeboek, dit
doen wij 10x per jaar. Wij

zoeken met de kinderen een
boek uit dat zij 3 weken mee

naar huis mogen nemen,
zodat er thuis (voor)gelezen

kan worden. Thuis lezen
verhoogt de taalvaardigheid.

En leuk dat ze het vinden!!!

Wilt u alle wijzigingen v.w.b.
adres, telefoon e.d.

doorgeven aan de leerkracht
of een mail te sturen naar de

administratie:

administratie@dedijk.meerwerf.nl

Niet te
geloven…...honderden

paashazen op het podium!!!!
De ouderraad verwent alle

kinderen.
ZOEFFF, de paashaas

komt eraan….

Fijne paasdagen!



Hallo jongens en meisjes,

Wij, handbalvereniging DSO,
willen jullie graag vrijblijvend
kennis laten maken met de
handbalsport.

Omdat het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi
waarschijnlijk weer niet
doorgaat, organiseren wij een
kennismaking training/activiteit.
D.m.v. leuke oefeningen en
spelmomenten zullen wij
proberen om jullie enthousiast
te maken voor deze mooie
sport.

Dit is voor alle kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Lijkt het je leuk om deze sport
een keer te proberen, dan ben
je van harte welkom op
zaterdag 1 mei 2021
van 12.00 t/m 14.00u.

Kom je alleen of met
vrienden/vriendinnen, laat je
ouders dan even een mailtje
sturen naar:g.j.bais@ziggo.nl
of een appje sturen naar
0653936470.

Geef gelijk het aantal door,
zodat wij weten hoeveel
kinderen wij kunnen
verwachten.

Wij hopen jullie allemaal
binnenkort te zien op de
handbalvelden bij DSO.

Het adres: IJsselmeerstraat
90 in Den Helder.

Bij slecht weer op zaterdag
1 mei wordt er uitgeweken
naar zaterdag 15 mei van
12.00 t/m 14.00u.

Mochten jullie onverhoopt niet
kunnen op deze datum, dan
zijn jullie altijd welkom voor
een aantal proeftrainingen.
Voor data en tijdstip kunnen
jullie dezelfde contactgegevens
gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Geert Jan Bais, technische
commissie jeugdafdeling DSO

Team Sportservice organiseert
samen met handbalvereniging
JHC een voorronde voor het
NK Stoepranden. De
voorronde voor Den Helder
spelen we maandag 3 mei op
de handbalvelden van JHC.

Filmpje Stoepranden, hoe
werkt het?
Te bekijken via youtube.com

Wie mogen er mee doen?

De voorronde voor het NK in
Julianadorp is alleen
weggelegd voor jeugd tussen 6
en 14 jaar. Er zijn twee
categorieën: 6 tot en met 10
jaar en 11 tot en met 14 jaar.
Per gemeente stromen twee
kinderen uit beide categorieën
door naar de landelijke finale.
Op dit moment is het nog niet
bekend waar en in welke vorm
de finale plaatsvindt, maar het
zal op een zondag in
september zijn.

Inschrijven is verplicht

Je moet je vooraf opgeven via
de website Noord-Holland
Actief

https://www.noordhollandactief.
nl/woonplaats
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