
 

Voorwoord 
 

Dit oudernieuws ontvangt u voor het eerst op maandag. Vanaf nu zal dat elke week 

zo zijn. Op maandagmorgen ontvangt u alle nieuwtjes en informatie van onze 

school.  

 

Volgende week ook een bijdrage over het lezen/begrijpend lezen op onze school. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Activiteiten deze week 
 

Maandagmiddag heeft groep 7a een workshop van Held en Bloemproducties. 

 

Sinterklaas brengt dit jaar voor groep 1 t/m 5 een presentje mee. Hij zou graag wat 

hulp willen hebben van ouders bij het inpakken van de cadeautjes. We houden op 

woensdag 22 november van 19.00 – 20.00 uur een inpakavond in de Zilverschoon. 

Alle hulp is welkom! 

 

Maandagavond 27 november is er weer een MR vergadering. De vergadering be-

gint om 20.00 uur in de locatie Zilverschoon. 

 

Thema afsluiting en nieuw thema 
 

Met een speciale kijkavond voor ouders, broers en zusjes is deze week een einde 

gekomen aan het thema ‘Griezelen door de eeuwen heen.’ De afsluiting van ons 

eerste thema was weliswaar niet zo spectaculair als de opening ervan door Ridder 

Dolf maar mínstens zo bijzonder; tóen hadden de kinderen hun ouders nog niet veel 

te bieden… Maar dat was maandag wel even anders! 

 

Voor een verslag verwijs ik u graag naar de site www.dirkvandijkschool.nl  

 

Dinsdag 21 november is de start van het nieuwe thema. We gaan dan van start met 

“Wij vieren feest(en)”. In het oudernieuws zal ik u op de hoogte houden van het ver-

loop. 

 

Kerstviering (reminder) 
 

Donderdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij! 

Donderdagavond 21 december kerstviering.  

 

Over de precieze tijden wordt u nog geïnformeerd. 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 1 t/m 4: 

Pietengym op woensdag 22 en 29 nov is helemaal vol. Was u te laat met inschrijven? Er worden op 22 en 29 nov ook 

nog andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Kijk hier voor het programma.  

 

Komende activiteiten: 

Zwemmen/snorkelen onder voorbehoud 

Schaatsen woensdag 24 januari  

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 
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Agenda 

 

ma 20.  

nov 2017 

 Held en 

Bloem 

groep 7a 

wo 22.  

nov 2017 

19:00 – 

 20:00 

In-

pakavond 

Sint 

ma 27.  

nov 2017 

20:00 – 

21:30 

MR verga-

dering 

 

 

 
 

 

http://www.dirkvandijkschool.nl/
http://www.sintinkampen.nl/index.php/programma
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Herinnering ouderbijdrage 
 

Niet alle ouders hebben de ouderbijdrage voor hun zoon of dochter betaald.  

 

Om activiteiten voor de kinderen van de Dirk van Dijkschool te kunnen organiseren heeft de oudervereniging uw bijdrage 

nodig. Een grote groep ouders heeft inmiddels de bijdrage voor dit jaar overgemaakt naar de rekening van de ouder-

vereniging. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, verzoek ik u de bijdrage (20 Euro per kind) alsnog over te maken 

op het rekeningnummer van de oudervereniging (NL05RABO 0116 9353 08) onder vermelding van de voor en achter-

naam van het kind en zijn/haar groep. Voor meer informatie verwijs ik u naar de webpagina van de oudervereniging op 

de site van de Dirk van Dijkschool. 

  

Zonder uw bijdrage aan de oudervereniging is het niet mogelijk om de activiteiten die u van ons gewend bent te orga-

niseren. 

 

Jaarplanning 
 

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link. 

 

Inschrijving nieuwe kleuters 
 

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving 

zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander 

 

Facebook 
 

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Een andere manier 

is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de  

knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws. Ook bij calamiteiten zullen we 

van dit medium gebruik maken. 

 

Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

