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december 2022 

 1 Do   

  2 Vr  Spelletjesviering 

 3 Za   

4 Zo     

5 Ma   

6 Di   

7 Wo    Kinderen MB en BB ’s middags vrij 

8 Do   

9 Vr  Techniekviering 

10 Za   

11 Zo   

12 Ma   

13 Di    

14 Wo    

15 Do   

16 Vr       

17 Za    

18 Zo   

19 Ma   

20 Di    

21 Wo     

22 Do  Kerstdiner 

23 Vr    12:15 Start 

kerstvakantie 

24 Za     Kerstvakantie t/m 8 januari 2023 

25 Zo  1e kerstdag 

26 Ma  2e kerstdag 

27 Di  

28 Wo  

29   Do  

30 Vr  

31 Za Oudejaarsdag 

                           

 
 
 

      

 

 

 

 

Sint 

Op maandag 5 december zal Sinterklaas onze school 

een bezoek brengen. We starten allemaal in de eigen 

groep en zullen daarna verzamelen in de hal om Sint te 

verwelkomen. De kinderen hoeven geen tussendoortje 

voor de eerste pauze mee, wij zorgen dan voor iets 

lekkers.    

De kinderen zijn deze dag tot 14.15 uur op school. 

 

Kerst  

Op donderdag 22 november hebben we voor alle 

kinderen op school het kerstdiner. We verwachten de 

kinderen om 16.45 uur op school. Het diner start om 

17.00 uur. Elk kind neemt een eigen gerecht mee voor 

het kerstdiner, er zal een inschrijflijst in elk lokaal 

komen te hangen.  

Om 18.15 uur zijn alle ouders van harte welkom om te 

komen kijken naar de kerstmusical, de inloop is om 

18.00 uur Er zal nog een uitnodiging via de mail volgen. 

Vrijdagochtend verwachten we alle kinderen op school. 

Om 12.15 uur begint voor iedereen de kerstvakantie. 

 

Gym 

Afgelopen vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 een 

handbalclinic gehad tijdens de gymles. In de bijlage 

vindt u een flyer van de handbalvereniging. 



 

 

Thema: St. Juttemis tot party 

We zijn al weer een aantal weken bezig met ons nieuwe 

thema en er is heel hard gewerkt. Ons reken-, lees-, en 

spellingsonderwijs gaat natuurlijk gewoon door, maar 

daarnaast werken we tijdens wereldorientatie aan het 

project. 

In de bovenbouw zijn er twee gastsprekers geweest die 

iets verteld hebben over ‘Jagers in de nacht’. De 

kinderen hebben geleerd over vleermuizen en uilen.  

Ook hebben zij zich verdiept in verschillende religies 

met de feesten, rituelen en gebruiken die daar bij 

horen. Een bezoek aan de Werenfriduskerk was daarbij 

een mooie aanvulling. Dit bezoek is verwerkt in de vrije 

tekst. 

Verder is er onder andere gewerkt met een tekst, 

waarin duidelijk werd dat wij in ons hedendaagse 

taalgebruik best veel woorden gebruiken die 

oorspronkelijk uit het Jiddisch komen. Ook hebben de 

kinderen mindmappen gemaakt. 

In de middenbouw hebben de kinderen kennis gemaakt 

met een aantal religies en de daarbij behorenden 

feesten, gebruiken en rituelen en is er een bezoek 

gebracht aan de kerk. Er wordt een gastspreker 

uitgenodigd om te komen vertellen over de islam. Eén 

van de taaldoelen voor de middenbouw is het houden 

van een interview en de kinderen bereiden zich voor op 

dit bezoek door een interview te maken. 

Aansluitend zal er ook een traditioneel gerecht worden 

gekookt. 

De kleuterbouw en onderbouw hebben ook een bezoek 

gebracht aan de kerk. In de onderbouw hebben de 

kinderen kennis gemaakt met glas-in-lood. Dit was goed 

terug te zien bij de ramen van de kerk en de kinderen 

zullen zelf ook nog een verwerking maken d.m.v. een 

creatieve opdracht.  

De kinderen zijn naar het Pietendorp in het 

Zuiderzeemuseum geweest en hebben het 

bakkerijmuseum bezocht. Fijn dat er weer ouders 

bereid waren om te rijden voor deze activiteiten!  

Op dit moment zijn de kleuterbouw en onderbouw nog 

volop bezig met het Sinterklaasverhaal, daarna zullen ze 

verder gaan met kerst. 

 

In alle groepen wordt gewerkt aan gedichten. In iedere 

bouw komt een andere dichtvorm aan bod. 

Een deel van wat de kinderen hebben gedaan, hebben 

ze gepresenteerd in de afgelopen viering. 

Tot de kerstvakantie werken we verder aan dit thema. 

Na de kerstvakantie starten we het nieuwe jaar met een 

nieuw thema. 

 

Oproep OR 

Vanuit de OR de vraag of u thuis wellicht nog 

kerstverlichting heeft liggen die niet meer wordt 

gebruikt. Als u verlichting heeft die wij kunnen 

gebruiken voor het versieren van de school, dan kunt u 

deze afgeven bij Angelique. 

 

Nieuws van de MR 

Nieuwe start voor de MR 

Na Corona en wisselingen van bijna alle leden, maakt de 

medezeggenschapsraad (MR) van De Dijkwerkers dit 

schooljaar een frisse nieuwe start. Vandaar dat we de 

MR even -opnieuw- willen voorstellen: 

 

De MR vertegenwoordigt ouders/verzorgers in de 

beleidsvorming van de school. We brengen uw vragen 

en suggesties in bij de school en houden het team op de 

hoogte van wat er leeft. Ook geven we advies, 

behartigen we belangen en hebben we -namens u- 

inspraak op het beleid. De MR slaat een brug tussen uw 

behoeften en het beleid van de school.  

 

Vandaar dat het voor ons belangrijk is contact met u te 

hebben over de manier waarop de zaken zijn geregeld 

op school. Heeft u vragen, opmerkingen of behoeften? 

Spreek ons gerust aan of stuur een mail. Namens de 

ouders/verzorgers zijn Simone Laan (moeder van Saar, 

Wies en Juul) en Irene Pronk (moeder van Manus en 

Dieke) lid van de MR. Wij zijn bereikbaar op 

simonelaan@msn.com.  

 

Ellen en Carina nemen vanuit school deel aan de MR en 

Angelique neemt zitting in (een deel van) de 

vergaderingen.  

 

We kijken er naar uit om ons in te zetten en van De 

Dijkwerkers een nog fijnere plek te maken voor onze 

kinderen! 

 

Simone en Irene 

 

Bijlagen 

In de bijlage vind u een folder van de 

handbalvereniging. 


