
 

 

 

Belangrijke data 
 
01-06 VRIJ 2e Pinksterdag 
03-06 Lesdag i.p.v. maandag 1 juni 
17-06 Gr. 8 Texel 
18-06 Gr. 8 Den Helder 
21-06 Vaderdag 
22-06 Rapport mee 
23-06 Oudergesprekken  
24-06 Oudergesprekken  
26-06 Gr. 8 brugklasdag 
26-06 Gr. 8 BBQ & Afscheidsfeest  
29-06 Kennismaken nieuwe 

groep/leerkracht 
30-06 Sport- en Speldag 
02-07 Zomerkrant mee 
03-07 Zomervakantie 
17-08 Weer naar school 
 
Start maandag 8 juni  

 
Een week later dan gehoopt, maar wij 
starten gelukkig weer op maandag 8 
juni met alle kinderen op school. Het 
onderwijs op afstand stopt vanaf dat 
moment. U wordt nog geïnformeerd 
over eventuele aanpassingen voor het 
naar school brengen en halen van uw 
kind(eren).Tot nu toe gaat dit 
probleemloos en dat willen wij, ook met 
grotere aantallen, graag zo houden. 
Met elkaar gaat dit zeker lukken. 
Probeer in ieder geval zoveel mogelijk 
alleen naar school te komen. Waar 

nodig worden kinderen door 1 ouder 
naar school gebracht en ouders blijven 
buiten het schoolplein. Kom je op de 
fiets, plaats deze dan waar het hoort. 
 
Vanaf 8 juni komen de lunchouders 
weer in de groep, zodat de 
leerkrachten hun gebruikelijke pauze 
kunnen nemen. Hierbij worden alle 
RIVM maatregelen in acht genomen. 
 
Vreedzame School 

 
Het sluiten van de school, het 
thuisonderwijs, met een halve groep in 
de klas werken en straks weer als 
groep compleet bij elkaar, dit alles 
heeft grote impact op onze kinderen. 
Wij besteden daar binnen school veel 
aandacht aan. Vanaf het moment dat 
wij weer gestart zijn met halve groepen 
hebben wij de Vreedzame School 
maximaal ingezet. Iedere dag zijn wij 
ook op sociaal emotioneel vlak met de 
kinderen in gesprek. Dit is belangrijk 
om alle emoties en de gevolgen rond 
het virus een plekje te kunnen geven. 
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Rapport en portfoliogesprekken 
 
De portfoliogesprekken in juni kunnen, 
gezien de omstandigheden, helaas niet 
doorgaan. Mocht er vanuit de 
leerkracht aanleiding zijn om toch een 
gesprek met u in te plannen dan wordt 
u hierover geïnformeerd vòòr 17 juni. 
Dit gesprek vindt plaats op dinsdag 23 
of woensdag 24 juni via Google Meet.  
 
De leerkrachten zullen de rapporten zo 
goed als mogelijk invullen en dit 
bespreken met de kinderen. Het 
rapport wordt meegegeven op 
maandag 22 juni. Uw kind kan thuis 
het rapport aan u presenteren en uitleg 
geven.  
 
Voor groep 7 en 8 zullen de 
leerkrachten met specifieke informatie 
komen via Social Schools. 
 
Wij danken u voor uw begrip en hopen 
dat volgend schooljaar alles weer op 
een normale manier doorgang kan 
vinden. 

 

Groep 8 
 

 
 
De leerkrachten van groep 8 hebben er 
alles aangedaan om het afscheid voor 
groep 8 alsnog feestelijk en met 
aandacht te vieren.  
 
Op 17 en 18 juni hebben zij twee 
alternatieve dagen georganiseerd op 
Texel en in Den Helder. Er komt later 
een BBQ met aansluitend een 
discofeest. De musical waar zij druk 
mee bezig zijn, wordt gefilmd. De 
uiteindelijke montage ligt in handen 
van Druktemaker. Deze film wordt op 
de afscheidsavond gepresenteerd. 
Tijdens deze avond worden ook de 
eindmappen uitgedeeld. Uiteraard met 
een persoonlijk praatje van ons voor 
iedere leerling. 
 
Vorig schooljaar heeft groep 8 een 
brugklasdag op school geïntroduceerd. 
Dit was een groot succes. Op vrijdag 
26 juni zullen alle kinderen van groep 8 
op de Dijk ervaren hoe een dag op het 
Voortgezet Onderwijs verloopt.  
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Sport- en Speldag 

 
Dinsdag 30 juni is onze sport-en 
speldag. Een dag die we met de hele 
school gaan vieren. In de klas gaan we 
allerlei leuke activiteiten en spelletjes 
organiseren. Daarnaast wordt  
‘s morgens vroeg een gigantisch 
springkussen neergezet op het 
grasveld, waar iedere groep gebruik 
van gaat maken. We gaan lekker patat 
eten, dus er hoeft geen eten en 
drinken mee deze dag. Als extra 
begeleiding gaat groep 8 assisteren in 
de groepen. 
 
Ter info 
 
Maandag 1 juni vervallen de lessen 
i.v.m. 2e Pinksterdag. Deze dag wordt 
verplaatst naar woensdag 3 juni. Dat 
betekent dat de groep kinderen van 
maandag op woensdag naar school 
gaat. Zij zijn deze dag om 12.30u uit.  
 
De dagen waarop de kinderen op 
schoolreis zouden gaan, worden 
lesdagen. 

Gegevens Social  Schools  
 

Wij constateren dat niet alle gegevens 
zijn ingevuld in uw Social Schools 
account. Wilt u uw account controleren 
en alle gegevens invullen die nog 
ontbreken. Het is belangrijk dat wij u 
kunnen bereiken als dit nodig is. Alvast 
hartelijk dank. 
 
Borden en doeken rond school 
 

 
 

Rondom en bovenop de school ziet u 
welkomsborden en een bedankbord. 
Ook binnen staan deze borden en zijn 
er voetjes voor de juiste looprichting 
geplaatst op de vloer. Dit is allemaal 
tot stand gekomen i.s.m. Jan Bakker 
van Voogd Promotions, de opa van 
Megan en Fayenne. Zijn bedrijf is ook 
bezig met het verfraaien van de 
hoofdingang van de school. Onze 
klusploeg gaat volgende week starten 
met het schilderen van de buitenkant 
van de school. 

Bezoekadres Heiligharn 424 

1785 SX Den Helder 

Postbus 238 

1780 AE Den Helder 

Telefoon 0223 660846 

E-mail obsdedijk@dedijk.meerwerf.nl 

 

mailto:obsdedijk@dedijk.meerwerf.nl


 

 

 

SKDH bij de kapper 
 
 

 
 
En welke activiteit heeft prioriteit 

bij de peuterspeel- en leergroep 

Olleke Bolleke?????? 

 

Juist, de kapper! 

 

 
 
 

Formatie 2020-2021 
 
De formatie voor 2020-2021 is bijna 
rond. Wij zullen dit z.s.m. bekend 
maken via Social Schools. 
 

 
 
 
Retour betaling naschoolse activiteiten 
 

Als uw kind heeft deelgenomen aan de 
naschoolse activiteiten blok 4 dan krijgt 
hij/zij op dinsdag 2 juni of op woensdag 
3 juni een enveloppe mee naar huis 
met daarin de teruggave voor de 
laatste 3x van dit blok.  
 

Wij verwelkomen 
 
Juni 
Gr. 1 Sem Akhavan 
Gr. 1 Lucas Varenkamp 
Gr. 1 Zoilayviënno Gaari 
Gr. 1 Saar Kuyp 
Gr. 1 Romeo Mercelina 
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Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Mei 
28-05 Chloë Kooijman 
29-05 Amy van der Mark 
31-05 Emie Dekker 

 
Juni 
01-06 Matthew Scholten 
02-06 Riviangelo van Ginkel 
03-06 Giovanni Wolfgang 
04-06 Daan Kleist 
08-06 Jaslene van der Wardt 
09-06 Cyano Hunting 
10-06 Arya Kailola 
10-06 Donnie Meijer 

 
 
Het team de Dijk 
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