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Agenda 
 

Datum Onderwerp 

7 sept Informatieavond 18.00 – 19.15 uur 
Info Voortgezet Onderwijs 19.15 uur – 20.00 uur 

15 sept Omgekeerde oudergesprekken 

19 sept Omgekeerde oudergesprekken 

27 sept Studiedag. De leerlingen zijn vrij! 

 

 

De school is weer gestart. Alle leerlingen hebben hun nieuwe plekje gevonden en 
komen weer in het ritme. Tijdens de eerste weken besteden de leerkrachten naast 

de lessen veel aandacht aan de groepsvorming en de groepsregels. Ook vieren we 
de start van het jaar gezamenlijk in de aula met de uitleg van een activiteit, waar 

alle kinderen aan meewerken. Dit jaar maakt elk kind een puzzelstukje. Elke groep 
bedenkt wat er met die puzzelstukjes gebeurt. 
 

 

In de bijlage de nieuwe schoolgids voor schooljaar 2022-2023. De schoolgids staat 
ook op de website (www.sbodedijk.nl) en op de website van scholen op de kaart. 

 

 
Parro is het online communicatieplatform voor ouders en school. Het wordt op de 

volgende manier ingezet: 
• De leerkrachten delen met regelmaat wat er in de groep gebeurt of geleerd 

wordt. U kunt op deze manier op afstand een kijkje in de groep nemen. 
• De nieuwsbrief en belangrijke informatie wordt via Parro verspreid. 

• De jaarplanning is altijd in te zien. 
• U kunt zich via Parro opgeven voor de rapportgesprekken. 

• De vakanties, vrije dagen, studiedagen en activiteiten kunt u terugvinden op 
Parro. 

• Wanneer er hulpouders nodig zijn bij activiteiten, dan kunt u zich hier ook via 
Parro voor opgeven. 

• Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit aangeven via Parro. De leerkracht moet 

de leerling weer betermelden. 
• In de Parro-app kunt u de privacy-voorkeuren aangeven bij de instellingen. 

Eerste schooldag 

Schoolgids 2022-2023 

Parro 

    Dijknieuws 
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Daarnaast wordt Parro in leergroep Geel ingezet als heen-en-weer-schriftje voor 
ouders. 

 
Luizenkammen 

Aanstaande woensdag wordt er op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u er die dag 
voor zorgen dat de haren niet zijn ingevlochten en dat er geen gel in de kapsels 

zit? 
 

 

Na twee jaar op rij zonder informatieavond, 
staan de deuren van De Dijk dit jaar weer open. 
Dit jaar organiseren we de informatieavond 

anders dan voorgaande jaren. We hebben de 
aanvangstijd vervroegd, omdat de kinderen ook 

van harte uitgenodigd zijn er het anders voor de 
jongste kinderen te laat wordt.  

 
Op woensdag 7 september staat de informatieavond op de planning. De avond 

begint om 18.00 uur en eindigt om 19.15 uur. De kinderen kunnen op die avond 
hun groep aan de ouders laten zien en in de aula staan “kraampjes” met informatie 

over diverse onderwerpen. De MR, de oudervereniging, logopediepraktijk Maas en 
Waal, kinderoefentherapie Motoriek in beweging en bibliotheek Rivierenland staan 

klaar om u informatie te geven. Juf Anouk en meester Karel staan klaar met 
informatie over de zorg op De Dijk. Juf Esther geeft informatie over het beleid. 

Uiteraard staat de koffie/thee of aanmaak klaar. We zien u graag met uw 
kind(eren)! 

 

 
Voor de ouders van de toekomstige schoolverlaters en andere geïnteresseerden is 
er aansluitend aan de informatieavond informatie over het voortgezet onderwijs. 

 

 
Op donderdag 15 en maandag 19 september staan de omgekeerde 

oudergesprekken gepland. U ontvangt hiervoor aan het begin van het nieuwe 
schooljaar een uitnodiging via Parro. 

 
Tijdens het omgekeerde oudergesprek geeft u informatie over uw kind aan de 

leerkracht. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de 
leerkracht(en) van uw kind. Tijdens het omgekeerde oudergesprek worden de 

belemmerende en stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften uit het 
ontwikkelingsperspectief met u doorgenomen en, indien nodig, bijgesteld. 

 

 

Informatieavond 

Info VO 

Omgekeerde oudergesprekken 

Studiedag 27 september 



 

Op 27 september gaat het team van De Dijk 
aan de slag met de volgende stap in de 

schoolontwikkeling. De onderwijskundige 
visie staat daarbij centraal. Welke stap we 

daarin gaan zetten is de kernvraag van de 
dag. 

  
 

 
 

 

 

In de bijlage een brief van de Nieuwe Muziekschool met informatie over de diverse 
muzieklessen, een proefles en op welke manier je jezelf hiervoor kunt opgeven bij 

interesse. 
 

 

In de bijlage de highlights van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 
stichting Groeisaam. 

 

 
In de bijlage een brief waarin schoolmaatschappelijk werkster Willeke van Aalst van 

het sociaal team van de gemeente Druten zich aan u voorstelt en uitleg geeft over 
de ondersteuning die schoolmaatschappelijk werk kan bieden. 

 

 

Bijlage Nieuwe muziekschool 

Highlights GMR 

Bijlage schoolmaatschappelijk werk 


