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Agenda
datum
23 dec
13 jan
16 jan

Onderwerp
Kerstvakantie t/m 3 januari
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
De decembermaand is altijd een gezellige, maar ook drukke maand. Gisteren
hebben we 2019 afgesloten met een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. Vanochtend
zijn de restanten van de lekkere hapjes, die over waren, nog opgesmikkeld door de
kinderen en nu is het vakantie. Daar waren veel kinderen, ouders en leerkrachten
wel aan toe! Ik wens iedereen, namens het team van De Dijk, een hele fijne
vakantie en een gezond en gelukkig 2020!
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Sinterklaas
De Sint is allang weer in Spanje gearriveerd, maar we kunnen wel terugkijken op
een mooi Sinterklaasfeest. Met dank aan iedereen die hier een bijdrage aan
geleverd heeft!

Kerstmarkt
We kunnen terugkijken op een gezellige en drukbezochte kerstmarkt.
Het was goed om te zien dat er ook veel opa’s en oma’s en vrienden,
kennissen en andere familie van de gelegenheid gebruik hebben
gemaakt om een bezoekje te brengen aan onze school!
Door de inzet van heel veel ouders, kinderen en juffen is de markt
een groot succes geworden. De een heeft zich ingezet door een
knutselactiviteit te verzorgen, de ander door de school te versieren,
weer op te ruimen of door iets lekkers of iets moois te maken voor de
verkoop.

Verder hebben we gezien dat het oud-Hollandse sjoelen weer helemaal van nu is.
Juf Anouk heeft vanochtend nog lang gesjoeld met de kinderen. Daarbij hebben ze
vooral het tellen geoefend!

Sjoelkampioen De Dijk
Tijdens het sjoelen werd de stand goed bijgehouden en sinds gisteravond is
daardoor een sjoelkampioen bekend geworden. Heel lang stonden er twee kinderen
op een gedeelde eerste plaats met 51 punten, maar aan het eind van de avond was
er een leerling die hier nog net overheen ging en maar liefst 54 punten haalde.
Luuk uit groep Rood B is het komende jaar daarom sjoelkampioen van De Dijk!
Proficiat Luuk!

Rapporten
De leerlingen hebben inmiddels hun rapport ontvangen. Na de kerstvakantie wordt
het rapport besproken tijdens de rapportgesprekken. Bij het rapport ontvangt u een
uitnodiging voor dit gesprek. Wilt u de rapporten na de rapportgesprekken weer
mee naar school geven?

Juf Fia
Juf Fia is helaas nog steeds ziek. Pas sinds kort hebben de artsen een idee wat er
met haar aan de hand is. Ze heeft waarschijnlijk een vrij zeldzame autoimmuunziekte. Met deze diagnose kunnen de artsen aan de slag en kijken ze of er
medicatie of behandeling is, waar juf Fia zich beter door gaat voelen. Voorlopig zal
ze nog niet komen werken. Juf Fia wenst iedereen fijne feestdagen! En wij wensen
juf Fia veel beterschap!

Zwangerschapsverlof juf Marthe en vervanging
Juf Marthe heeft donderdag afscheid genomen van de kinderen van leergroep Geel.
Ze geniet nu van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Juf Marthe wordt na de
kerstvakantie vervangen door juf Yvonne van Haalen. Zij komt op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag werken in leergroep Geel. Juf Yvonne heeft al kennis
gemaakt met de kinderen en de juffen. Wij wensen juf Marthe veel gezondheid toe
en zijn benieuwd naar de baby en we wensen juf Yvonne heel veel plezier en succes
op De Dijk!

Kerstvakantie
Vanmiddag is de kerstvakantie begonnen. Deze duurt tot en met 3 januari. We zien
alle leerlingen graag weer goed uitgerust terug op maandag 6 januari.

Bijlage Zwemvierdaagse
Onderaan dit Dijknieuws de bijlage van de zwemvierdaagse die in de kerstvakantie
door zwembad de Gelenberg georganiseerd wordt.

Fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2020!
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