
 

Week 27 

Komende activiteiten 
 

Woensdag gaat groep 8 op kamp naar Zwartsluis.  

Groep 3a krijgt een workshop Hoorn’s over muziekinstrumenten. 

U ontvangt de uitnodiging voor het oudergesprek op 10 of 12 juli. 

 

Donderdag een dag vol activiteiten. Groep 4a heeft een viltworkshop en groep 4 een foto-

grafieworkshop. Ondertussen gaan de groepen 5 en 6 naar het Rijksmuseum in Amsterdam 

in het kader van het thema “Het is een hele kunst”.  

 

Vrijdag komt groep 8 terug van kamp. 

 

Formatie en groepsverdeling 
 

In de mail die u dit weekend hebt gehad heb ik u verteld dat we aan het eind van het jaar 

afscheid nemen van twee collega’s. Juf Linda Uelderink (8b) heeft te kennen gegeven ons 

te gaan verlaten. Linda is bij ons begonnen als WPO-student en heeft daarna een aantal 

jaren naar volle tevredenheid in groep 8 gestaan. We willen haar daar ontzettend voor be-

danken. Zij weet nog niet hoe haar verdere carrière er  uit gaat zien maar we wensen haar 

heel veel succes in de toekomst.  

 

Ook nemen we afscheid van juf Edith Jansma. Nadat zij twee jaar geleden met ziekteverlof 

ging zal ze met ingang van het nieuwe schooljaar de Dirk van Dijk definitief gaan verlaten. 

Ook haar bedanken we voor de grote inzet gedurende vele jaren en wensen haar alle 

goeds in de toekomst!! 

 

 

Dringende oproep zomerfeest 
 

Tot nu toe hebben wij  11 aanmeldingen voor het Zomerfeest op 11 juli, helaas is dit veel 

weinig. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. 

 

Meld u aan via de mail: oudervereniging@dirkvandijkschool.nl of via  inschrijflijst die aan 

de deur hangt (alleen onderbouw). 

 

Vrijdag 6 juli zullen wij de knoop doorhakken of het Zomerfeest door kan gaan. 

 

met vriendelijke groet, 

 

Zomerfeest commissie 

Joke, Kim, Geert en Tamara. 

 

 

Wie kan ons helpen?? 
 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met de Bieb op school. Hiervoor zijn we al 

druk bezig met de voorbereidingen. De boekcollectie is uitgezocht, ouders zijn druk bezig met 

het invoeren van de boeken op de computer en de bibliotheekmeubels zijn besteld. Het wordt 

prachtig. Nu zijn we nog op zoek naar een handige ouder/opa/oma/buurman/buurvrouw die 

een twintigtal boekensteunen kan maken van hout. Op het plaatje een voorbeeld. In tegenstel-

ling tot de afbeelding geen losse latjes maar uit één geheel. De lat aan de onderkant is wel van 

belang. Informatie bij Louky Sollie of Jan Hollander. 

Agenda 

Week 27 

4-7-2018 

• Kamp groep 8 

• Workshop Hoorn’s groep 

3a 

• Uitnodiging ouderge-

sprekken. 

5-7-2018 

• Kamp groep 8 

• Workshop vilt groep 4a 

• Groep 5 en 6 naar Rijks-

museum 

• Fotografieworkshop 

groep 4 

6-7-2018 

• Kamp groep 8 

 

Week 27 

10-7-2018 

• Oudergesprekken 

11-7-2018 

• Zomerfeest 

12-7-2018 

• Workshop houtselfies 

groep 3 

• Oudergesprekken 
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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 kalenderjaar 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. Ook maken we 

veelvuldig gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor scholen. Hiermee kunnen we rechtstreeks met de ouders  

communiceren. Ziektemeldingen etc. worden ook via Parro gemeld. 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. 

 

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

