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Vrije tekst
Tijdens de laatste studiemiddag zijn we aan
de slag gegaan met ‘vrije teksten’. In plaats
van werken uit een taalmethode gaan wij o.a.
kinderen leren om zelf teksten te schrijven.
Dit doen we zodat kinderen zelf actief aan de
slag gaan met taal in plaats van te
consumeren.
De teksten die de kinderen schrijven worden
uitgangspunt van ons taalonderwijs.
Alle kinderen schrijven, in een cyclus van
ongeveer drie weken, op hun eigen niveau
een tekst. Vervolgens wordt er in de
stamgroep een tekst van een leerling gekozen
die wordt besproken in de kring. Voordat de
tekst wordt besproken haalt de
stamgroepleider samen met het kind de
spellingsfouten eruit, het doel is immers om
te praten over de inhoud van de tekst.
Andere kinderen kunnen vragen stellen over
de tekst of tips geven over wat er nog meer
bij kan. Gedurende het schooljaar komen alle
kinderen een keer aan bod.
Op deze manier zijn er in de onderbouw al
teksten gemaakt over vriendschap, in de
middenbouw over de kinderen zelf en in de
bovenbouw over persoonlijke belevenissen
van de kinderen.
Degene die de tekst van de week heeft
gemaakt gaat het vervolgens in de computer
typen en illustreren in de taaldrukplaats.
Sint Maarten
Op donderdag 8 november maken we met de
kinderen een lampionoptocht langs de
klassen. Zo laten de kinderen elkaar hun
zelfgemaakte lampionnen zien.

In deze nieuwsbrief willen wij onszelf graag
nog even voorstellen en u een korte financiële
terugblik geven op het schooljaar 2017-2018.
Kijkavond
Op donderdag 8 november houden we een
kijkavond. De kinderen laten u graag zien wat
ze allemaal doen in hun groep. De avond
begint om 18.45 en zal om 19.15 uur weer
afgelopen zijn.
Op deze avond is er ook iemand van Berend
Botje aanwezig, zodat u in het
peuterspeelzaallokaal terecht kunt voor
informatie over de peutergroepen en de BSO.
Correctie op de kalender
Op woensdag 29 mei 2020 zijn alle kinderen
vrij. Tijdens deze dag heeft het team een
studiedag van Stichting Present.
Studiemiddag
Vrijdagmiddag 9 november zijn alle kinderen
vanaf 12.15 vrij i.v.m. een studiemiddag van
het team van De Dijkwerkers. Tijdens deze
studiemiddag gaan we het hebben over de
verdere invulling van het Jenaplanonderwijs
binnen onze school.
Welkom
In november komt er in de onderbouw een
nieuwe leerling. Wij wensen hem een hele
fijne tijd op De Dijkwerkers!
Schoolfruit
Binnenkort starten wij met het verstrekken
van schoolfruit. Vanaf 12 november tot 19
april krijgen de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit. Dit betekent dat u
ze voor de kleine pauze niets hoeft mee te
geven.
Leerlingtelling
Op 1 oktober, de officiële peildatum voor alle
Nederlandse scholen, telde De Dijkwerkers 56
leerlingen. Dit betekent dat wij groeien! Hier
zijn wij heel erg blij mee.
Schoolwekenpakket
Speciaal voor ouders van De Dijkwerkers
komt de BSO van Berend Botje met een
schoolwekenpakket. Dit is een pakket voor de
donderdagmiddag tussen 12.15 uur en 14.30
uur. Binnenkort verschijnt er meer informatie.
Bericht van de ouderraad
Het schooljaar is alweer bijna drie maanden
oud. In de eerste nieuwsbrief hebben wij het
belang van de Ouderraad toegelicht en u
geïnformeerd over de vrijwillige
ouderbijdrage. Inmiddels hebben wij al van
veel ouders/verzorgers de bijdrage
ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor!

Wie zijn wij...
De Ouderraad van de Dijkwerkers bestaat uit
drie leden, nl. Chantal, Sabine en Wendy.
Onze kinderen zitten in de middenbouw. Wij
organiseren samen met de leerkrachten en de
directie de activiteiten rondom de jaarlijks
terugkerende feesten en thema's. Regelmatig
hebben wij hiervoor helpende handen nodig.
Wilt u ons af en toe helpen dan horen wij dat
graag. Ook kunt u dit doorgeven aan de
stamgroepleider van uw zoon en/of dochter.
Financiële terugblik...
Over het schooljaar 2017-2018 hebben wij in
totaal € 910,00 aan inkomsten ontvangen.
Hiervan hebben wij € 843,37 uitgegeven. Het
bedrag dat over is (€ 66,63), hebben wij
meegenomen naar het nieuwe schooljaar. De
Ouderraad houdt u door middel van berichten
in de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte
van de activiteiten die worden/zijn
georganiseerd.
Tot slot...Heeft u vragen of suggesties voor
de Ouderraad, wij horen het graag!
Groeten,
Chantal, Sabine en Wendy

