
 

 

 

 
  

De voorbereiding voor ons 
Sinterklaasfeest op dinsdag 
1 december is in volle gang. 

Dit feest wordt in school 
gevierd zonder de 

gebruikelijke intocht bij 
school. Hier hoort u later 

meer over.  
 

De kinderen mogen dinsdag 
24 november hun schoen 
zetten op school. Om de 

broertjes en zusjes, die nog 
niet op de Dijk of bij Olleke 
Bolleke zitten, een beetje 

mee te nemen in het 
Sinterklaasgevoel mogen zij 

óók hun schoen zetten. 
 Uw kind kan een extra 

schoen meenemen. Heeft u 
meerdere kinderen op 

school dan neemt één kind 
uit het gezin een extra 
schoen mee en zet die 
naast zijn/haar eigen 

schoen.  
 

Groep 1 t/m 4 houdt op 
woensdag 25 november een 
Pietenfeestdag. Voor eten 
en drinken wordt gezorgd 

deze dag. 
 

 

 
 

 
 

Sporttoernooien worden 
afgezegd, maar wij zullen er 
alles aan doen om binnen 

de school alternatieve 
(sport)activiteiten neer te 

zetten. Zo ook het 
trefbaltoernooi. Groep 7 en 
8 hebben met 6 gemengde 

teams 5 wedstrijden 
gespeeld tijdens de gymtijd. 
Spannende wedstrijden en 
verhitte gezichten. Wat een 

leuke ochtend.  
 

In december houden we ook 
onderling een 

basketbaltoernooi. 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
Interview leerlingenraad 

met juf Marjan in het 

kader van 25 jaar de Dijk… 

 

Hoe voelt het om zolang op 
dezelfde school te zitten? 

 
‘Ik zit hier eigenlijk zolang, 
omdat het gewoon een hele 
leuke en goede school is’ 

 
Vindt u dat de kinderen 
veranderd zijn in al die 

jaren? 
 

‘Kinderen zitten 
tegenwoordig meer op de 

computer, voor het werk op 
school is dat fijn’  

 
Wat vindt u de leukste 

groep? 
 

‘Groep 8,  
deze groep kan veel meer 

zelf en ondernemen veel met 
elkaar’ 

 

Wat is het verschil tussen juf 
zijn vroeger en nu? 

 
‘Ik kom dan toch weer terug 

op de computer en het 
lesgeven op het digibord, 

verder blijven kinderen altijd 
kinderen en daar blijf ik gek 

op!’ 
. 

 
 

 
 

Wij steunen het initiatief om 
speelgoed in te zamelen 
voor de Speelgoedbank.  

Van maandag 9 t/m 
donderdag 12 november 

kunt u speelgoed inleveren. 
U kunt dit aan uw kind 

meegeven of zelf afgeven bij 
de leerkracht die buiten 

staat. Bij beide 
kleuteringangen staat een 
boodschappenkar waar het 

speelgoed ingezet kan 
worden. Wilt u het 

speelgoed inleveren in een 
dichte en sterke tas?  

 

 
 

Vrijdag 13 november wordt 
alles opgehaald. Alvast 
ontzettend bedankt, we 

maken weer veel kinderen 
blij!!! 

 

 
 

 
 

Volgende week starten we 
met het EU schoolfruit. Op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag krijgen de kinderen 
een stuk fruit of groente bij 
het 10 uurtje. U hoeft deze 

dagen alleen drinken mee te 
geven. Aan de deur hangt 
iedere week welk stuk fruit 

of groente er geleverd 
wordt. Mocht uw kind iets 
echt niet lusten dan kunt u 

ander fruit of groente 
meegeven. 

 

 
 
De OR geeft aan dat meer 

dan de helft van de 
ouderbijdrage voor dit 

 
 

 



 

schooljaar al binnen is. Dat 
is goed om te horen. Mocht 
u nog niet betaald hebben 

dan kunt u de betaling,  
vòòr 13 november 

overmaken naar rekening 
NL02ABNA0540264431 
t.n.v. D. de Smet of de 

bijdrage meegeven aan uw 
kind.  

 

 
 

Voor ouders met kinderen 
van 0-6 jaar is er nu de 

Groeigids-app van de GGD. 
Via deze app kunt u 

eenvoudig en anoniem uw 
vragen stellen d.m.v. een 

chat aan een 
jeugdverpleegkundige van 

de GGD.  
 

De verpleegkundigen zijn te 
bereiken op de werkdagen 

van 08.00-17.00uur. Op 
dinsdag en donderdag tot 

20.30u. 
 

 
 

De app is eenvoudig te 
installeren via de appstore. 

 
 

 
 

Binnen het thema ‘herfst’ 
hebben de kinderen van de 

peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf hun 

lampion gemaakt. 
!SPINNEN!  

Ze zijn gemaakt van 
melkpakken en 

ontbijtbordjes. Iedereen is er 
klaar voor en loopt volgende 
week zingend met lampion 

over het leerplein. 
 

 
 

 
 

 


