
 

 

 

Belangrijke data 
 
18-09 Gr. 8 bezoek gemeentehuis 

‘Raadslid in de klas’ 
18-09 Lancering nieuwe website 

Meerwerf 
23-09 1e ronde expressie 
25-09 Clinics van de Suns 
 
Nieuwe website Meerwerf 
Basisscholen Den Helder 
 
De websites van Meerwerf 
Basisscholen hebben al jaren een 
uniforme huisstijl en zijn daardoor 
onderscheidend en herkenbaar. Om 
ook de komende jaren weer een sterke 
uitstraling te hebben en iedereen op 
goede wijze van informatie te kunnen 
voorzien zijn de websites volledig 
vernieuwd. Ook maken nu alle scholen 
binnen Meerwerf gebruik van de app 
Social Schools.  
U kunt op woensdag 18 september 
een kijkje nemen op de nieuwe 
website. De lancering heeft een 
feestelijk tintje d.m.v. een filmpje 
waarin alle scholen een aandeel 
hebben gehad. Wij gaan met de 
kinderen kijken, u ook? 
www.meerwerf.nl 

 

Kinderboekenweek  
 

 
 
Maandag 30 september openen wij de 
kinderboekenweek. Dit jaar is het 
thema: ‘Reis mee!’. Dat spreekt 
iedereen natuurlijk erg aan en ideeën 
borrelen dan vanzelf op. Wij gaan met 
de kinderen binnen en buiten school 
allerlei activiteiten ondernemen en er 
weer een mooi project van maken.  
Voor de opening hebben wij 2 
schrijvers uitgenodigd. De opening 
starten wij met de kinderen om 08.30u 
op het leerplein voor groep 1 t/m 4 en 
op het podium voor groep 5 t/m 8. We 
sluiten het project af op donderdag 17 
oktober van 17.00u-18.00u. Noteert u 
dit alvast in uw agenda. 
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Naschoolse activiteiten 
 

 
Op de tv’s in de hal heeft u al een goed 
beeld gekregen van onze naschoolse 
activiteiten. Het is een groot succes en 
de kinderen en wij zijn zeer 
enthousiast. 
Blok 1 sluit op 7,8 en 10 oktober.  
Denkt u eraan…..de laatste keer 

kunt u vanaf 15.00u komen kijken! 
 
Blok 2 start direct na de herfstvakantie. 
Dit door uitval van één week in 
november i.v.m. de 
portfoliogesprekken. U ontvangt 
volgende week een mail over de 
aangeboden activiteiten en het 
moment van inschrijving via Social 
Schools. 
 

 
‘Koken’ Julian de Ruiter , groep 4 

 

Eén van de activiteiten die wij 
aanbieden is bloemschikken op 
donderdag. Denise de Smet heeft met 
Nuijens Bloemenhandel B.V. een 
afspraak gemaakt dat zij met kinderen 
ter plekke gaat bloemschikken. 
Bijzonder is dat Denise met de 
kinderen ook boeketten maakt voor de 
Hospice. Een naschoolse activiteit met 
een mooie gedachte…. 
 

 
‘Bloemschikken’ Niek Touwen, groep 6 

 
 Extra ingang  
 
Wij hebben een 3e ingang erbij 
gekregen aan de voorkant van de 
school. Dit hek is open van 06.30u tot 
18.00u. Mochten de andere hekken 
gesloten zijn, dan kunt u hier gebruik 
van maken, zoals b.v. bij het ophalen 
van uw kind bij de naschoolse 
activiteiten.  
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Kosten schoolreis 2019-2020 
 
 

 
 
 
Groep Datum Bedrag 

1/2 
a,b,c 

19 juni 2020 € 28,00 

3 19 juni 2020 € 35,00 

4 19 juni 2020 € 35,00 

5a/b 23 juni 2020 € 37,00 

6  11/12 mei 2020 € 42,50 

7 11 t/m 13 mei 
2020 

€ 65,00 

8a/b 13 t/m 15 mei 
2020 

€ 95,00 
(incl. 
excursie 
Amsterdam) 

 
 
 
 
 

Wij verwelkomen 
September 
09-09 Chris Schuddeboom 
23-09 Liv Gomersbach 
 
Het team van de Dijk feliciteert….. 
 
September 
09-09 Chris Schuddeboom 
15-09 Vayenn Burgos 
15-09 Christiano Dumont 
17-09 Josh Lavèn 
17-09 Levy Oud 
17-09 Jamy van Vilsteren 
20-09 Benjamin Notenboom 
23-09 Liv Gomersbach 
24-09 Fayenne Bakker 
24-09 Jordan Beaudoux 
24-09 Bjorn Vonberg 
 
 
 
 
 
 
 

Het Team de Dijk 
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