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 1 Ma      

 2 Di     

 3 Wo    Jenaplanfeest 

4 Do     

5 Vr  Techniekviering 

6 Za   

7 Zo   

8 Ma    Studiedag 

9 Di   Kijkavond 

10 Wo       

11 Do   Sint Maarten 

12 Vr     Viering 

13 Za      

14 Zo   

15 Ma     

16 Di     

17 Wo     

18 Do        

19 Vr    Groepsviering 

20 Za      

21 Zo   

22 Ma      

23 Di    

24 Wo    

25 Do       

26 Vr     Viering  

27 Za        

28 Zo    

29   Ma     

30 Di        

                           

 
 
 

      

 

 

            

 

 

 

Studiedag en scholing 

Op maandag 8 november hebben de leerlingen een 

vrije dag in verband met een studiedag van de 

leerkrachten. Deze dag gaan we met alle teamleden 

aan de slag met de zorg en zorgstructuur binnen onze 

school. Ook gaan we in twee werkgroepen aan de slag 

met het oriënteren op een andere manier van 

rapportage m.b.t. de ontwikkeling van kinderen naar 

ouders én de invulling van ons 

wereldoriëntatieonderwijs.  

 
Schoolreis en kamp 

Inmiddels zijn het schoolreisje voor groep 1 t/m 4 en 

het kamp van groep 5 t/m 8 achter de rug. Het 

schoolreisje naar Dierenpark Hoenderdaell was 

ontzettend geslaagd. De busreis was al een belevenis 

op zich!  

Ook van het kamp in Het Zeehuis in Bergen aan Zee 

hebben we allemaal erg genoten. Dit jaar hebben we 

als extraatje een bezoek gebracht aan het Zee 

Aquarium, dat was een leerzame en ook leuke 

aanvulling op ons kamp . 

 



 

Jenaplanfeest 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, willen we de 

afronding van onze driejarige Jenaplanopleiding en 

het ontvangen van het bijbehorende diploma niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.  

We gaan dit vieren op woensdag 3 november met alle 

kinderen van De Dijkwerkers en met de peuters die op 

die dag aanwezig zijn.  

Vieren is één van de pijlers van het jenaplanonderwijs. 

Het is een belangrijk onderdeel van het samenleven 

en dat kan op verschillende manieren ( groot en klein , 

schoolbreed of juist individueel )  tot uiting worden 

gebracht. 

We hebben als team voor deze dag een leuk 

programma met allerlei activiteiten samengesteld.  

De kleuter- en onderbouw zijn gewoon om 12.15 uur 

uit en de midden- en bovenbouw om 14.15 uur. 

Voor de eerste pauze hoeven de kinderen geen eten 

en drinken mee. Er zal nog een aparte mail over het 

Jenaplanfeest worden verstuurd. 

 
Kijkavond 

Op dinsdag 9 november is er een kijkavond op school. 

Deze avond kan uw kind de klas en de school laten 

zien aan familieleden en andere betrokkenen die 

normaal gesproken niet altijd in de gelegenheid zijn 

om een kijkje binnen de school te nemen. Het is de 

bedoeling dat uw kind de mensen rondleidt die met 

uw kind meekomen. Deze avond is nadrukkelijk niet 

bedoeld om met de leerkracht in gesprek te gaan over 

uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u 

daar een afspraak voor maken met de desbetreffende 

leerkracht. De kijkavond is van 18.45 uur tot 19.30 

uur. 

  

Schoolfruit 

We zijn weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma 2021-2022! In de week van 15 

november zal de eerste uitlevering zijn. Drie dagen in 

de week krijgen de kinderen groente of fruit op school 

tijdens het eerste eet- en drinkmoment. We hebben 

nog niet gehoord op welke drie dagen dit zal zijn. 

Zodra dat bekend zullen we het u laten weten. 

 
 
 
 
 

Mediamasters 
Van 4 november tot 12 november is de week van de 

mediawijsheid. In de bovenbouw gaat in deze week 

aan het werk met Mediamasters. Online strijden zij 

met andere scholen om de titel: Meest mediawijze 

klas.2021 tegen duizenden klassen om 

de titel 'meest mediawijze klas van  

 
 
 


