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Nieuwe leerlingen
In de onderbouw komen deze maand vier nieuwe
leerlingen. Wij wensen hen een hele fijne tijd toe op
De Dijkwerkers.
Schoolfruit
Goed nieuws, wij zijn weer ingeloot. Vanaf 11
november starten wij daarom met het verstrekken
van schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school
krijgen. U hoeft ze voor die dag voor de kleine pauze
niets te eten te geven.

onderbouw vrij

Onderbouw vrij
Maandag 4 november is de onderbouw vrij. Op die
dag geeft Marjolein les in de middenbouw en Esther in
de bovenbouw.
schoolfruit
Stakingsdag
De landelijke vakbonden hebben alle medewerkers
opgeroepen om te staken op 6 november. Ons team
doet hieraan mee. Dit betekent dat De Dijkwerkers op
6 november dicht is.
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Op donderdag 7 november maken we met de
kinderen een lampionoptocht langs de klassen. Zo
laten de kinderen elkaar hun zelfgemaakte
lampionnen zien.
’s Avonds op de kijkavond nemen ze hun lampion mee
naar huis.

Kijkavond
Donderdagavond 7 november is de kijkavond. Op die
avond mogen de kinderen aan hun ouders laten zien
wat ze allemaal doen op school. De avond is van 18.30
uur tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Tijdens deze avond is er ook iemand van de BSO van
Berend Botje aanwezig waar u vragen aan kunt
stellen.
Maandagmiddag 25 november vrij
Alle kinderen zijn maandagmiddag 25 november vrij.
Tijdens die middag gaan we verder met de
jenaplanopleiding. Deze middag zal in het teken staan
van ons rekenonderwijs.
Tips voor ouders
Na kamp gaan we met rekenen aan de slag met
oppervlakte en de tafels. Op de site van het
Freudenthal Instituut
http://www.fi.uu.nl/publicaties/subsets/fi/
staan diverse rekenspelletjes die te maken hebben
met oppervlakte en rekenspelletjes. Bij alle spelletjes
staat voor welke leeftijd het geschikt is.
Verder gaan we in de midden- en bovenbouw verder
met begrijpend lezen. Om goed te leren lezen is het
belangrijk dat kinderen leren begrijpend te luisteren.
Dit leren kinderen door veel voor te lezen en samen
over de tekst te praten.

Ingestuurde berichten
Sinterklaas
Zondag 17 november 2019 is het weer zover. Dan
komt Sinterklaas met zijn pieten weer bij ons in
Wervershoof. We verwachten hem rond 12.00 uur op
het Eiland.
We zien jullie graag om 11.45 uur om Sinterklaas en
zijn pieten te verwelkomen.
Heel graag tot dan.
Het Sinterklaascomité Wervershoof
Houdt de Binding, Facebook en Instagram goed in de
gaten voor meer informatie

Gabberweek
Hierbij nodigen we jullie uit om mee te doen met de
Gabberweek.

De Gabberweek is een project met heel veel
activiteiten en die staan allemaal in het
info/programma boekje.
Dit boekje wordt op school uitgedeeld in de week van
18 november
Van 26 november tot en met 22 december kun je je
inschrijven via de site van de Gabberweek(
www.gabberweek.nl).
Mocht je samen met vriendjes(innetjes) willen , geef
dit dan aan bij de inschrijving.
Vul je inschrijving samen met je ouders in , maak eerst
een account aan, kies de goede doelgroep en vul
daarna je keuzes in.
De Gabberweek viert feest , dus beginnen we 2 dagen
eerder op zaterdag 15 februari
Veel plezier met inschrijven.
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