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Leerlingtelling
Op 1 oktober hebben we 67 leerlingen, dat zijn er
11 meer dan vorig jaar op 1 oktober. Dit betekent
dat we flink groeien.

NIO groep 8

techniekviering

Nieuwe leerling
In de middenbouw hebben wij een nieuwe leerling.
Wij wensen hem een fijne tijd toe op De
Dijkwerkers.

groepsviering

12.15 uit

Tips voor ouders
Steeds vaker vragen ouders hoe zij hun kinderen
thuis kunnen begeleiden. Hier zijn wij erg blij mee,
want uit onderzoek blijkt dat het schoolsucces van
kinderen nauw samenhangt met de inhoudelijke
ondersteuning die ze krijgen vanuit huis.
Daarom zetten wij vanaf nu in iedere nieuwsbrief
een aantal tips. Deze week zijn wij in de onder- en
middenbouw bezig met tijd: de kalender. In de
onderbouw leren de kinderen de dagen van de
week, de maanden van het jaar en welke seizoenen
er zijn. In de middenbouw leren kinderen over de
kalender, een agenda en hoeveel dagen iedere
maand heeft.
Wat kunt u als ouder doen?
- leer uw kind op welke dag het jarig is;
- bekijk met uw kind de schoolkalender, wat gaat er
de komende maand gebeuren? Waarom valt de
herfstvakantie in oktober?
- laat uw kind een activiteit op de kalender zetten
- zing samen uw kind uit de onderbouw het liedje
“Is het maandag …” dat ze hebben geleerd;

Studiedag Present

kamp

In de bovenbouw wordt er deze week gewerkt aan
procenten.
Wat kunt u als ouder doen?
- Bespreek waar je in het dagelijks leven procenten
ziet;

- Wat betekent 50% korting als je dat in een winkel
ziet?
- Bij het opladen van een mobiel/tablet zie je een
percentage staan. Wat betekent dat? Hoeveel moet
er nog bij voor het vol is?
Kamp
Groep 4 t/m 8 gaat van 30 oktober t/m 1 november
naar Het Zeehuis in Bergen aan Zee.
De brief met informatie wordt binnenkort met uw
kind meegegeven. Van de 44 kinderen die meegaan
is er voor 26 kinderen betaald. Mocht u nog niet
hebben betaald, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk
te doen, omdat de huur van Het Zeehuis en de bus
daarvan betaald moet worden.
U kunt het bedrag van €55,00 euro overmaken op
NL38INGB0009444226 ten name van Ouderraad De
Dijkwerkers. Vergeet daarbij niet de naam van uw
kind te vermelden.
Bericht van de Ouderraad
We zijn alweer enkele weken op weg in het
schooljaar 2019-2020. Tijd voor een berichtje van
de Ouderraad. Binnenkort zullen de activiteiten van
de Ouderraad weer van start gaan. Dit begint
meestal met het versieren van de hal in een
herfstsfeer. Wat doet de ouderraad nog meer … De
ouderraad organiseert en bekostigt onder andere
de komst van Sinterklaas en zijn pieten op school,
de cadeautjes die zij meenemen, met kerst een
kerstboom in de klas, de kerstversiering in de hal en
de organisatie van het kerstdiner, het paasontbijt,
deelname van de school aan de
gemeenschapsveiling van Wervershoof en extra
sfeer/aankleding op school, gebaseerd op een
thema of seizoen. Dit zijn activiteiten waarvoor de
school zelf geen geld krijgt van de overheid.
Kortom, de ouderraad zorgt voor wat extra’s.
Zonder uw vrijwillige financiële bijdrage kunnen we
deze activiteiten niet allemaal organiseren. Onlangs
heeft u een brief ontvangen voor het betalen van
een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00. Veel
ouders/verzorgers hebben deze bijdrage al
overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! Wilt u
dit alsnog doen, u kunt de bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL38INGB 0009 4442 26 tnv
Ouderraad De Dijkwerkers. Middels de nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van de inkomsten en
uitgaven van de ouderraad. Op deze manier hopen
wij u wat meer inzicht te geven in de activiteiten
van de ouderraad en het belang ervan. Voor wat
betreft het schooljaar 2018-2019… De ouderraad
heeft in dit jaar € 940,00 aan ouderbijdrage

ontvangen en hiervan € 901,02 uitgegeven aan de
diverse activiteiten.
Studiedag Present
Op maandag 28 oktober hebben de teamleden een
studiedag van Stichting Present. Deze dag gaat over
ICT en hoogbegaafdheid.

