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Sinterklaasfeest OB + gr 4 12.15 vrij

Sinterklaasfeest
De week voor 5 december staat helemaal in het
teken van Sinterklaas. De lesstof en activiteiten zijn
op dit thema aangepast. A.s. vrijdag, 30 november,
gaat de onderbouw naar het Pietendorp in
Enkhuizen. Op 4 december vieren we het
Sinterklaasfeest op school en is de onderbouw en
groep 4 om 12.15 uur vrij. De bovenbouw heeft
lootje getrokken en maakt surprises voor elkaar.
Op 6 december beginnen we de dag om 9.30 uur.

Viering

Weekopening: zingen met koor

Kerstvakantie

Bezoek De Dijk
Geschreven door Noor
Donderdag 22 november ging de bovenbouw naar
De Dijk. Toen we daar waren stelden de leraren zich
voor. We mochten eerst kiezen of we gingen
dansen of muziek maken. Bij dansen leerde je een
choreografie en bij muziek leerde je muziek maken
met boomwhackers en trommels.
Uiteindelijk mochten we aan de anderen laten zien
wat we geleerd hadden.
We hadden toen even pauze en mochten even
uitrusten. Toen de pauze voorbij was gingen we
toneelspelen.
De toneelles ging over clowns. We moesten eerst
een gek clownsloopje bedenken, zodat we die later
konden verwerken in ons eindoptreden. Toen
moesten we elkaar begroeten, maar dat moest fout

gaan. Uiteindelijk hadden we het eindoptreden met
alles voor de stamgroepleiders.
Het was een superleuke dag!
Administratie
Het e-mailadres m.wegman@dijkwerkers.nl is
komen te vervallen. Dit is voortaan
administratie@dijkwerkers.nl
Speciaal bso-aanbod onderbouw Berend Botje
Op donderdag is de onderbouw eerder uit dan de
bovenbouw. Om dit tijdsverschil te overbruggen
heeft Berend Botje een speciaal aanbod:
Per 1 december a.s. elke donderdag opvang van
12:15 tot 14:30 uur - 40 weken per jaar
(schoolwekenpakket). Zo kunnen de kinderen van
de onderbouw rond dezelfde tijd opgehaald worden
als de kinderen van de bovenbouw. Net als voor de
gewone bso kunnen werkende/studerende ouders
kinderopvangtoeslag aanvragen.
Bent u geïnteresseerd in dit speciale bso-aanbod bij
Berend Botje en de kosten? Neem dan contact op
met de binnendienst. Tel: 088-2337180 of mail naar
kindercentrum@berendbotje.nl
Wij sparen doppen voor Childslife
Berend Botje zamelt samen met De Dijkwerkers
plastic doppen in voor het goede doel Childslife!
Childslife zamelt plastic doppen in om duurzame
producten als auto-onderdelen en plastic pallets te
maken. Met de opbrengst van 1 kilo plastic dopjes
kunnen ze een kind dat in extreme armoede leeft in
Oost-Europa of Afrika van een warme maaltijd
voorzien. De inzamelactie duurt tot de
kerstvakantie. De peuters van Berend Botje hebben
een doos beschilderd waar alle doppen in
verzameld worden. Deze doos staat in de gang. Het
is belangrijk om te kijken welke doppen wij wel en
welke we niet inzamelen. Dat kunt u terug vinden
op de afbeelding. Lever de doppen schoon in.
Helpt u ook mee?

Kerst
Weekopening: zingen met koor
Op maandag 17 december komt een delegatie van
het dames- en herenkoor kerstliedjes zingen samen
met de kinderen.
Kerstviering
Op donderdag 20 december worden de kinderen
om 16.45 uur op school verwacht voor de
kerstviering. U ontvangt t.z.t. een brief met nadere
informatie.
Kerstdiner met de kinderen
Net als voorgaande jaren organiseren we het
kerstdiner in de vorm van een buffet. Hierbij doen
we weer een beroep op u. In de klas hangen we op
de deur een kerstboom waar u of uw kind een bal in
kunt hangen met daarop het gerecht dat u wilt
maken. Zo kunt u zien wat er al gemaakt wordt en
rekening houden met een gevarieerd buffet. Elk jaar
houden we weer veel over, daarom adviseren wij
om de gerechten voor maximaal 10 personen te
maken. Hartelijk dank voor uw hulp!

Kerstbuffet met ouders
Voor ouders die het leuk vinden om gezellig op
school te blijven eten hebben we bij slecht weer de
personeelsruimte gereserveerd. Bij mooi weer gaan
we bij een lekker, warm, knapperig vuurtje buiten
op het plein met elkaar eten.
Alle ouders die dat gezellig vinden zijn welkom. Op
de deur van de personeelskamer komt een
kerstboom te hangen. Alle ouders kunnen een bal
ophangen met daarop het gerecht dat ze
meenemen.
De school zorgt voor een grote pan met soep en
wat stokbroden.
Voor de duidelijkheid, ouders eten niet mee met de
kinderen in de klas. U ontvangt hier nog een brief
over.
Kerstvakantie
Op vrijdag 21 december begint de kerstvakantie om
12.15 uur. Het team van De Dijkwerkers wenst
iedereen een hele fijne kerstvakantie!

