
 

 

 

Belangrijke data 
 
04-11 Ontbijt op school 
05-11 Ontbijt op school 
06-11 School gesloten i.v.m. 

staking 
07-11 Ontbijt op school 
11-11 St. Maarten. School open van 

18.00u-19.00u 
13-11 English wednesday 
18-11 Portfoliogesprekken 

16.00u-19.00u 
19-11 Portfoliogesprekken 

16.00u-19.00u 
 
Ontbijtweek de Dijk 
 

 
 
Volgende week staat het Nationaal 
schoolontbijt centraal op donderdag  
7 november. Ongeveer een half 
miljoen kinderen gaan samen genieten 
van een gezond ontbijt en leren dat 
een gezond ontbijt heel belangrijk is 
voor de rest van de dag.  
 

Wij organiseren i.s.m. leerlingen van 
Scholen aan Zee op maandag, 
dinsdag en donderdag weer een 
‘ontbijtweek’. Woensdag valt uit i.v.m. 
de landelijke staking. Scholen aan Zee 
brengt  iedere dag vers gebakken 
brood, gezond beleg, drinken en fruit 
voor alle kinderen op school. 
Leerlingen van Scholen aan Zee 
begeleiden het ontbijt in de groepen en 
ruimen alles weer netjes op.  
 
Uw kind hoeft dus op maandag, 
dinsdag en donderdag niet thuis te 
ontbijten. 
 
Op donderdag krijgen we de 
basketballers van de Suns op bezoek. 
In ieder groep komt een basketballer 
voorlezen en ontbijten. Het blijft nog 
even spannend wie er in welke groep 
komt…..  
. 
Kerstmusical groep 5 
 

 
 

“Charlie en de chocoladefabriek” 
Groep 5 gaat samen met Iwan Visje 
van Musicool deze musical instuderen. 
Op dit moment lopen de audities voor 
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de verschillende rollen. Het is dus nog 
even spannend wie welke rol gaat 
spelen. De musical zal 2x opgevoerd 
worden tijdens ons kerstfeest voor de 
kinderen op school. Ouders/familie zijn 
van harte welkom op de avond van de 
generale repetitie. Voor beide groepen 
is er een aparte kijkavond. 
 
U kunt alvast in uw agenda noteren: 
Groep 5b op maandag 16 december 
om 19.00u. 
Groep 5a op dinsdag 17 december 
om 19.00u. 
 
Typetuin 
 

 
Eve Bradley, groep 6 

 
Groep 6 is gestart met de digitale 
typecursus ‘De Typetuin’. Dit wordt 
door school aangeboden aan alle 
kinderen in groep 6. Tijdens de inloop 

kan iedereen op eigen tempo werken 
en uiteindelijk het typediploma halen. 
Ook thuis kan er geoefend worden. 
Succes allemaal!! 
 
Inschrijven portfoliogesprekken 

 
Binnenkort ontvangt u een bericht via 
Social Schools voor het inplannen van 
het portfoliogesprek met uw kind. Door 
wijzigingen in het systeem is het niet 
meer mogelijk de inschrijving eerst 
open te zetten voor gezinnen met 
meerdere kinderen. Wij vinden dit heel 
vervelend en willen graag dat zij wel in 
de gelegenheid blijven om als eerste 
hun kinderen in te kunnen schrijven. 
Om deze gezinnen voorrang te geven, 
vragen wij de gezinnen met één kind 
pas de laatste dag in te schrijven. Met 
deze medewerking kan iedereen op 
het juiste tijdstip zijn/haar 
portfoliogesprek plannen. Er is 
voldoende ruimte ingepland voor het 
aantal kinderen in iedere groep. 
 
Telefoonnummer BSO, KDV,PSL 
 
De BSO, KDV en PSL hebben een 
nieuw algemeen telefoonnummer: Het 
nieuwe nummer is 0223-669985. Als u 
dit nummer belt, volgt automatisch een 
keuzemenu. 
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Ouderbijdrage 
 

 
U heeft een brief ontvangen voor de 
ouderbijdrage schooljaar 2019-2020.  
Mocht u deze bijdrage nog niet 
voldaan hebben, wilt u dit dan alsnog 
doen. U kunt het bedrag (zie brief) 
overmaken op de rekening van de OR:  
NL02ABNA0540264431 t.n.v. Denise 
de Smet. Graag onder vermelding van 
de naam en de groep van uw kind.  
U kunt het ook contant betalen bij de 
leerkracht van uw kind. U ontvangt dan 
een ontvangstbewijs. 
Wij zijn als school en OR erg blij dat wij 
ook afgelopen schooljaar weer 100% 
ouderbijdrage hebben ontvangen. Dat 
maakt dat wij zoveel leuke dingen 
kunnen neerzetten en/of kunnen 
bijdragen aan allerlei activiteiten voor 
uw kind. Bedankt daarvoor. 
 
Schoolbasketbal 
 
In de kerstvakantie, op vrijdag 27, 
zaterdag 28 en maandag 30 
december, wordt het 

schoolbasketbaltoernooi weer 
gehouden. De opgaveformulieren voor 
het toernooi hangen aan de deur van 
de lokalen. Je kunt je opgeven vanaf 
groep 5. N.a.v. het aantal 
inschrijvingen zullen wij de teams 
samenstellen en het trainingsschema 
bekend maken. 
 

 
 
Afsluiting Waterkeringsweg 
 
Van 12 t/m 15 november wordt het 
asfalt op de Waterkeringsweg 
vervangen. Het betreft de hele rijweg 
tussen de Torplaan en de Baljuwstraat. 
Tijdens deze werkzaamheden is de 
toegang tot school vanaf deze kant 
beperkt bereikbaar.  
 
Wij verwelkomen 
November 
02-11 Davide Klein 
12-11 Liam Bieze 
13-11 Esra Dulger 
26-11 Jari Lieuwma 
30-11 Zayn Khan 
30-11 Kai Touwen 
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Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
November  
01-11 Donny Eckhardt 
02-11 Davide Klein 
03-11 Scott Hardeman 
04-11 Deanne Zwezereijn 
05-11 Liselle Russchenberg 
05-11 Mandy Otten 
05-11 Alisha Otten 
06-11 Narin Ahmed 
08-11  Jaslynn Hoffman 
09-11 Fiep Jansen 
10-11 Tara Darphorn 
12-11 Kirsten van Wolferen 
12-11 Liam Bieze 
13-11 Sylvie Böeseken 
 
 
 
 
 
Het Team de Dijk 
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