
 

Voorwoord 
 

Zeer waarschijnlijk heeft u afgelopen week het nieuws uit de groep van uw zoon of 

dochter ontvangen. Nu dus alleen wat mededelingen in dit algemene ouder-

nieuws. Dat betekent ook, in tegenstelling tot wat vorige week vermeld stond, dat ik 

u volgende week meer over het begrijpend lezen ga vertellen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hollander, locatieleider 
 

Staking!! 
 

Woensdag 29 november vond er een meeting plaats tussen een groot aantal leer-

krachten en de nieuwe minister van Onderwijs de heer Slob. Vanuit ons team was Yuri 

Wieten aanwezig in Amsterdam. Hoewel een constructief gesprek deed de minister 

geen enkele toezegging over de eisen gesteld door de bonden. Het ziet er dus sterk 

naar uit dat er dinsdag 12 december gestaakt gaat worden. De overgrote meerder-

heid van ons team zal aan de staking deelnemen. De school zal daarom gesloten 

zijn!! 

 

Wij hopen van harte dat u begrip kunt opbrengen voor deze actie. Mocht het heel 

erg moeilijk worden passende opvang voor deze dag te regelen voor uw kind, wilt u 

dan contact opnemen met Jan Hollander via info@dirkvandijkschool.nl of kom even 

langs. 

 

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Activiteiten deze week 
 

Maandag 4 december zullen de kleutergroepen naar de Vijverhof gaan om daar 

samen met de bewoners Sinterklaasliedjes te zingen. 

 

Dinsdag 5 december zal Sint de groepen 1 t/m 5 persoonlijk gaan bezoeken. De ou-

ders van die groepen hebben daar al een mail over ontvangen. De groepen 6 t/m 

8 vieren in hun eigen groep het Sinterklaasfeest met surprises! 

 

Woensdag 6 december is er weer een koffie-inloop. Tijdens het koffiedrinken wil ik 

dan graag met u van gedachten wisselen over de aangekondigde staking!  

’s Avonds om 19.30 zal de oudervereniging met hulp van ouders de kerstversiering gaan aanbrengen op beide locaties. 

Verdere informatie daarover in dit nieuws. 

 

Kerstviering (reminder) 
 

Donderdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij! 

Donderdagavond 21 december kerstviering.  

 

Groep 6 t/m 8 (locatie Tormentil) vieren dit van 17.30 uur – 18.45 uur en groep 1 t/m 5 (locatie Zilverschoon) van 17.45 uur 

– 19.00 uur. 
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Van de oudervereniging: Kerstversiering 
 

Beste ouders  / verzorgers, 

  

Sinterklaas is de deur nog niet uit, en wij zijn al weer bezig met de kerst!  Op woensdagavond 6 december willen we 

graag de beide gebouwen versieren. Hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. 

 

  

Komt u ook helpen? 

  

We beginnen om 19.30 uur in het hoofdgebouw. Van daar uit zal een ploegje naar de dependance gaan. 

  

Vele handen maken licht werk, dus aarzel niet en kom gezellig meehelpen! 

  

Alvast bedankt namens de Oudervereniging 

 

Kerstcommissie: Joke, Bianca, Heleen en Tamara. 

  

Hebt u vragen? mail naar: oudervereniging@dirkvandijkschool.nl 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Afgelopen twee weken stonden de buitenschoolse activiteiten in het teken van 

Pietengym. Dit was een enorm groot succes met twee keer 150 kinderen die een 

super leuke en sportieve middag hebben gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdag kwam Sinterklaas zelfs ook nog even langs om te kijken hoe 

goed te kinderen aan het oefenen waren voor een Pietendiploma. Sinterklaas was 

enorm tevreden.  

 

De planning is om voor de kerstvakantie nog een bovenbouw-activiteit te organi-

seren en na de kerstvakantie gaan we weer schaatsen bij Flevonice.  

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

 

 

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. 
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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

