
 

 

 

Belangrijke data 
 
30-09 Opening Kinderboekenweek 
02-10 Gr. 5a voorlezen Golfstroom 
02-10 English wednesday 
08-10 Gr. 5b voorlezen Golfstroom 
7/8/10
-10 

Laatste week naschoolse 
activiteiten blok 1 

16-10 BHV gr. 1 t/m 4 vrij 
17-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

17.00u-18.00u 
 
Opening Kinderboekenweek 

 

 
 

Op maandag 30 september hebben wij 
2 schrijfsters uitgenodigd om de 
Kinderboekenweek bij ons op school te 
openen. Ellen Spee houdt een lezing 
op het leerplein voor gr. 1 t/m 4 en 
Mina Witteman op het podium voor  
gr. 5 t/m 8. Zij zal tevens twee van 
haar boeken ‘Boreas en de zeven 
zeeën’ verloten onder de kinderen uit  
gr. 5 t/m 8. Na de opening komt zij een 
schrijvers workshop houden in de 
groepen 6 en 7. De opening vindt dit 
jaar plaats in school om 08.30u en is 
alleen voor de kinderen bestemd.  

 

 Afsluiting Kinderboekenweek 
 

 
 
Het winkelcentrum heeft ons weer de 
gelegenheid gegeven om de afsluiting 
van de Kinderboekenweek bij hen te 
houden. Vorig jaar was dat een groot 
succes en wij willen daar graag 
nogmaals gebruik van maken. 
Ondertussen zijn wij druk bezig met 
het organiseren van dit evenement, 
maar wij willen u alvast uitnodigen om 
hierbij aanwezig te zijn tussen 
17.00u-18.00u. De officiële uitnodiging 
ontvangt u later. 
 
Nieuwe openingstijden bibliotheek 
 
De bibliotheek in de Schooten is sinds 
de opening 8 uur per week open. 
Dankzij de inzet van van een groep 
enthousiaste vrijwilligers kunnen de 
openingstijden flink uitgebreid worden. 
Dit maakt het ook voor scholen en 
ouders met kinderen makkelijker om 
boeken te ruilen.  
De bibliotheek is vanaf 1 oktober op 
dinsdag, woensdag en vrijdag geopend 
van 10.00u tot 16.00u. 
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Damtoernooi 
 

 
 

Na de herfstvakantie begint het trainen 
voor het schooldamtoernooi voor  
gr. 5 t/m 8. Iedere dinsdagmiddag, 
vanaf 29 oktober, gaan wij trainen van 
14.00-15.00u. Voor de kinderen die 
nog nooit hebben gedamd zijn er twee 
extra lessen ingeroosterd op dinsdag 8 
en 15 oktober. Zij kunnen dan 
kennismaken met de spelregels.  
De wedstrijden vinden plaats in het 
MFC ‘t Dorpshuis op zaterdag 11 en 
18 januari van 09.00-12.00u. 
 
 Naschoolse activiteiten blok 2 

 
Het programma voor de naschoolse 
activiteiten blok 2 is bekend en met u 
gedeeld. Wij hebben al direct heel veel 
inschrijvingen binnen gekregen. 
Ontzettend leuk dat iedereen zo 
enthousiast en positief is over deze 
activiteiten. Inschrijven kan natuurlijk 
nog steeds. De sluitingsdatum is 
zondag 6 oktober. Denkt u eraan de 
betaling te voldoen vòòr de 
herfstvakantie? 

Reminder 
 
Dat ouders altijd enthousiast zijn en 
graag mee de klas in willen om 08.15u 
snappen wij uiteraard. Wel vragen wij u 
de klas vòòr 08.30u weer te verlaten, 
zodat de kinderen op tijd kunnen 
starten met hun inloop. Alle leertijd is 
voor hen belangrijk en wij willen die 
leertijd ook maximaal benutten. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 
Kinderen die af en toe werk af moeten 
maken of klassendienst hebben na 
schooltijd, kunnen een kwartier later 
naar huis gaan. Mocht dit langer duren 
dan zullen zij altijd naar huis bellen om 
dat te melden. 
 
Wij verwelkomen 
Oktober 
01-10 Liz Molenaar 
04-10 Vinn de Boer 
15-10 Calvin Boers 
20-10 Tibbe Krom 
 
Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
Oktober 
01-10 Liz Molenaar 
04-10 Vinn de Boer 
05-10 Jayden Brandi 
07-10 Jaylinn van Ham 
08-10 Tess Hage 
08-10 Maéli Burgos 
08-10 Jayden de Vries 
09-10 Gianiro Rep 
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Het Team de Dijk 
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