
 

 

 

Belangrijke data 
 
02-09 Start naschoolse activiteiten 

14.15u-15.15u 
03-09 Schoolfotograaf 
04-09 Schoolfotograaf 
 
Start schooljaar 2019-2020 

 
 
Maandag, tijdens het ontvangst van 
alle kinderen en de ouders, hebben wij 
veel complimenten ontvangen over het 
nieuwe leerplein en de openheid van 
de school. In de komende maanden 
zal dit plein aangekleed worden en zult 
u hier kleuters en peuters aan het werk 
zien. 
 
De eerste 2 weken van het nieuwe 
schooljaar starten wij iedere dag met 
een les van de Vreedzame school. Dit 
voor de groepsvorming. Daarna 
beginnen we weer met de inloop van 
08.30u-09.00u. Kinderen zijn dan met 
eigen leerstof aan het werk en de 
leerkracht werkt met kinderen aan de 
instructietafel. 

Maandag, dinsdag en donderdag 
starten wij met de naschoolse 
activiteiten van 14.15u-15.15u. Leuk 
om te constateren dat er genoeg 
animo voor is. Het blok bestaat uit 
verschillende activiteiten voor 
verschillende leeftijdsgroepen en duurt 
6 weken. Na de herfstvakantie start 
blok 2. Wij informeren u hier tijdig over 
via de mail. De inschrijving zal weer via 
Social Schools plaatsvinden. 
 
Schoolfotograaf aanpassen 
 

 
 
Aankomende dinsdag en woensdag is 
de schoolfotograaf bij ons op school. 
Ouders van de OR zijn druk bezig 
geweest om het schema voor de hele 
school, Olleke Bolleke en 
broertjes/zusjes buiten school in elkaar 
te zetten. Via Social Schools zijn de 
exacte tijden voor de laatste categorie 
doorgegeven. Ook hangt het schema 
aan de deur bij de lokalen. 
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Nieuwe leden Leerlingenraad 
 

 
Arya Kailola (5b) en Jayce Dekker (5a) 

 

Vandaag is bekend geworden welke 
kinderen uit groep 5a/b toe zullen 
treden tot de leerlingenraad. Kinderen 
konden zich opgeven voor deze functie 
en uiteindelijk heeft de klas een keuze 
gemaakt wie zij het liefst in de 
leerlingenraad zien.  
 
Arya & Jayce gefeliciteerd! 

 
Compilatie schoolgids 2019-2020 
Iedereen heeft deze week een 
compilatie van onze schoolgids 
ontvangen. Hierin kunt u alle data voor 
dit schooljaar vinden en noteren v.w.b. 
portfolio/oudergesprekken, activiteiten, 
feestdagen,studiedagen, 
vakantiedagen. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan.  

Informatieavond 2019-2020 
Vanaf volgende week heeft iedere 
groep de gebruikelijke informatieavond 
van 19.30u-20.30u. Maakt u hier echt 
tijd voor vrij. U krijgt alle informatie 
over het schooljaar van uw kind(eren), 
maar ook over veel andere zaken 
binnen school. En uiteraard heeft alle 
gelegenheid om uw vragen te stellen. 
 
 
Groep Datum 

1/2a/b/
c 

Maandag 02 september  

3  Dinsdag 03 september 

4 Woensdag 04 september 

5a/b Donderdag 05 september 

6 Maandag 09 september 

7 Dinsdag 10 september 

8a/b Donderdag 12 september 
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Wij verwelkomen 
augustus 
Gr. 1 Kylian Varenkamp 
Gr. 1 Djayden Bosboom 

Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
September 
04-09 Nishant Bhaggoe 
05-09 Rosana Panday 
06-09 Hayden Herweijer 
06-09 Isa Homan 
08-09 Yasmina Ho 
09-09 Axel Koopmans 
10-09 Roxanne Moerkens 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het Team de Dijk 
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