Meester K.J. Dijkstraschool
Hoofdweg 31
8424 PJ Elsloo
0561 – 421250
info@mrkjdijkstraschool.nl
www.mrkjdijkstraschool.nl

Week 36, 2017 nr.
Als team zijn wij dit schooljaar goed begonnen.
Voor mij als nieuwe directeur van de Mr. K.J. Dijkstraschool, een week met veel nieuwe indrukken. Kennismaken
met de kinderen en hun ouders. Peuterspeelzaal
“Pippeloentje” verwelkomen. Werken met een continurooster. Zo even een greep uit deze week.
Ik heb zin in mijn nieuwe uitdaging en zie de toekomst met
vertrouwen tegemoet en hoop op een prettige samenwerking.
Facebook
We willen graag leuke en unieke momenten op school met u en andere geïnteresseerden
delen. Hiervoor gebruiken wij op dit moment de website www.mrkjdijkstraschool.nl.
Binnenkort openen we hiervoor ook onze eigen Facebook-pagina. Mocht u het niet
wenselijk vinden dat u/uw kind(eren) op Facebook te zien is / zijn, dan kunt u dit aan ons
doorgeven via: info@mrkjdijkstraschool.nl. U hoort van ons wanneer de Facebook-pagina
online is.
Wecycle actie
Vanaf 4 september t/m 17 november loopt de inzamelingsactie van Wecycle op onze
school. U kunt afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen op school inleveren.
Wecycle is een organisatie in Nederland die de inzameling en recycling van elektronisch
afval organiseert. Dankzij de inspanningen van Wecycle krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Door aan deze
actie deel te nemen ontvangt de school een leuk cadeau!
Schoonmaakavond maandag 11 september
Aan het einde van vorig schooljaar is de
schoonmaakavond niet doorgegaan i.v.m. de
toen aanstaande interne verbouwing.
We hebben een nieuwe datum geprikt en wel
op maandag 11 september, we starten om
19.00 en willen rond 20.30 uur stoppen.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Tot dan!
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Stagiaire groep 3/4
Met ingang van dinsdag 12 september komt
Laura Bergsma uit Appelscha stage lopen in
groep 3 /4. Laura volgt haar PABO-opleiding
in Meppel. Wij wensen Laura een leerzame
periode op onze school toe.
Nieuwsbrief in de toekomst alleen nog
maar via de mail
Wanneer we alle mailadressen compleet
en actueel hebben gaan wij u de volgende
nieuwsbrief via de mail sturen. Op deze
manier besparen we kosten en de natuur!
Rapport inleveren
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind zijn/haar rapport ondertekend mee terug te geven
naar school.
Gymnastiek rooster schooljaar 2017-2018
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11-9
11-9
13-9
15-9
18-9
19-9
20-9
25-9
26-9
27-9
28-9

Tijd
12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur
10.30 – 11.15 uur
13.15 – 14.00 uur

Groep
Groep 5 / 6
groep 7 / 8
Groep 1 / 2
Groep 3 / 4

Leerkracht
Juf Greetje Nijboer
Juf Janique
Juf Aafje
Juf Karin

13.15 – 14.00 uur
13.15 – 14.00 uur

Groep 6 / 7 / 8
Groep 3 / 4 / 5

Juf Janique
Greetje vd Kamp

Luizencontrole
Schoolarts
Juf Greetje van der Kamp afwezig i.v.m. directieoverleg
Sportdag groep 8
Schoolarts
Verkiezingen leerlingenraad groep 5 t/m 8
Juf Greetje van der Kamp jarig
Juf Aafje jarig
Voorstelling groep 7-8, Chocoholic
Start Kinderpostzegel actie groep 7-8
Informatieavond groep 1 t/m 8, aanvang 19.00 uur

De volgende nieuwsbrief komt uit in week 40 met ook weer nieuws uit de groepen.
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