
 

 

 

Belangrijke data 
 
24 t/m 
27-08 

Informatieavonden (zie 
schema) 

26-08 Gr. 8 Gastles bureau Halt over 
Online Veiligheid 

31-08 
t/m 
02-09 

Informatieavonden (zie 
schema) 

31-08 Start naschoolse activiteiten 
01-09 Gastles over Stilte  
  
09-09 Gr. 1 t/m 8 VRIJ 
 
Schooljaar 2020-2021 

 
 

De school is weer begonnen!!!  

Het is fijn om iedereen weer te 

zien na de vakantie. 

 

Ondanks de aanpassingen en 

maatregelen gaan wij er met 

elkaar een goed schooljaar van 

maken. 

 

Alternatieve informatieavond  
 

I.v.m. de Corona maatregelen is het 
niet mogelijk de informatieavond op de 
gebruikelijke manier binnen school te 
houden. Wij vinden dit heel vervelend, 
aangezien dit juist een avond is waar 
iedereen persoonlijk kennis kan maken 
met elkaar en de leerkracht ouders kan 
informeren over het komend 
schooljaar.  
 
Deze informatie wordt nu met u 
gedeeld via Social Schools. Iedereen 
ontvangt van de leerkracht, een dag 
voor de datum van uw 
informatieavond, een digitale 
presentatie over de groep waarin uw 
kind zit. Op het tijdstip dat u officieel de 
informatieavond heeft, kunt u van 
19.30-20.30u uw vragen stellen via 
Social Schools. De leerkracht zal deze 
vragen zo goed mogelijk 
beantwoorden. Verdere informatie, 
waar nodig, ontvangt u nog via de 
leerkracht.  
 
Informatieavonden: 19.30u-20.30u 
Groep 1 en 2 02 september 2020 
Groep 3a/b                  01 september 2020 
Groep 4 31 augustus 2020 
Groep 5 27 augustus 2020 
Groep 6a/b                  26 augustus 2020 
Groep 7 25 augustus 2020 
Groep 8 24 augustus 2020 
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Traktaties  
 

 
 

Jarig zijn is feest en dat vieren we met 
de jarige in de klas. Uiteraard mogen 
de kinderen iets lekkers trakteren, 
maar wilt u ervoor zorgen dat dit een 
verpakte traktatie is. 

 
Schoolfotograaf 
 

 
 
Dinsdag 25 augustus en woensdag 26 
augustus hebben wij de 
schoolfotograaf op school. Wij hebben 
deze dagen geen gym. 
 

Studiedag 09 september 2020 
 

Woensdag 9 september hebben wij 
een studiedag ‘Zelfregulerend leren 
met effectieve leerstrategieën’. Alle 
groepen zijn vrij. 
 

Wij verwelkomen 
 
September 
Gr. 1 Hailey Disseldorp 
 

Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Augustus 
27-08 Lizzy Lenders 
27-08 Annejet Portma 
29-08 Jake Kuyp 
29-08 Miley Lopez Gazquez 
30-08 Chloë Pranger 
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