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 1 Vr        Groepsviering 

 2 Za   

3 Zo    

4 Ma   Rapporten mee 

5 Di    

6 Wo   Uitwisseling 

7 Do   

8 Vr   Groepsviering 

9 Za      

10 Zo   

11 Ma   

12 Di    Musical 

13 Wo   

14 Do   

15 Vr  Eindfeest 12.15 uur uit 

16 Za   

17 Zo   

18 Ma   

19 Di    

20 Wo    

21 Do       

22 Vr    

23 Za   

24 Zo   

25 Ma    

26 Di    

27 Wo    

28 Do   

29   Vr    

30 Za   

31 Zo   

                           

 
 
 

      

 

 

            

 

 

 

Musical groep 8 

Op dinsdag 12 juli is de uitvoering van de 

zelfgeschreven musical van groep 8: ‘Het zwarte gat’. 

De kinderen hebben lang toegewerkt naar dit moment 

en we kunnen alvast verklappen dat het verhaal zeer 

origineel is dit jaar. 

Onder schooltijd wordt de musical opgevoerd voor 

alle kinderen van de school en de avond is 

gereserveerd voor genodigden.  

We zijn erg blij dat de kinderen, in tegenstelling tot de 

twee voorgaande jaren, op een ongedwongen manier 

afscheid kunnen nemen van hun basisschoolperiode. 

 

Eindfeest 

Op de laatste schooldag vieren we ons eindfeest met 

het thema ‘Circus’.  

De kinderen worden deze dag om 9.00 uur op school 

verwacht. Let op: kom niet te vroeg, want om 9.00 uur 

gaat het hek pas open! 

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken 

mee te nemen, daar zorgen wij voor.  



 

Kinderen die het leuk vinden, mogen verkleed naar 

school komen. Wilt u er op letten dat uw kind geen 

enge maskers meeneemt naar school, dan houden we 

het voor iedereen gezellig.  

Rond 11.30 uur laten we in de hal per groepje aan 

elkaar zien welke circusact er die ochtend tijdens het 

feest geoefend is. U bent van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. Om 12.00 uur vragen we alle ouders 

om weer even buiten te wachten, zodat we samen 

met de kinderen in de eigen groep kunnen afsluiten 

en de lokalen leeg kunnen maken. 

 

Uitstroom 

De uitstroom van dit schooljaar is als volgt: 

Kader  1 leerling 

Kader/MAVO 1 leerling 

MAVO/HAVO 1 leerling 

HAVO  1 leerling 

HAVO/VWO 2 leerlingen 

VWO  2 leerlingen 

 

Er gaan 2 leerlingen naar SVPO, 2 leerlingen naar RSG, 

1 leerling naar Werenfridus, 1 leerling naar OSG, 1 

leerling naar Copernicus en 1 leerling naar Vonk            

( voorheen Clusius College ). 

 

UniKidz  

Naast de VSO en BSO van Berend Botje die we binnen 

onze eigen school hebben, is er sinds kort ook een 

nieuwe aanbieder voor kinderopvang in Wervershoof, 

UniKidz. UniKidz is gelegen op de Westrand. Voor 

meer informatie kunt terecht op de site: unikidz.nl 

 

Ouderraad ( OR ) 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep 

gedaan voor ouders in de OR. We hebben daar één 

positieve reactie op ontvangen, dus in deze 

nieuwsbrief een herhaalde oproep. Als meer ouders 

zich aanmelden, kunnen we de taken ook wat 

gemakkelijker over verschillende mensen verdelen. 

 

In de afgelopen twee jaren zijn er veel activiteiten 

door o.a. corona uitgevallen en mochten ouders ook 

geruime tijd de school niet in. Volgend jaar willen we 

meteen een goede start maken samen en daarom zijn 

we op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk 

vinden om op school te helpen. 

De OR helpt bij de organisatie en uitvoering van 

activiteiten op school en werkt hierin samen met het 

team. Ook kan de OR er voor zorgen dat de thema’s 

waarmee wordt gewerkt in de groepen zichtbaarder 

zijn in de algemene ruimtes. Het beheren van de 

vrijwillige ouderbijdrage is ook een onderdeel van de 

taken van de OR. 

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar 

Angelique op a.pronk@openbaaronderwijspresent.nl  

 

Nieuwe leerkrachten 

Volgend jaar zullen Talitha en Miranda ons team 

komen versterken. 

Het lukt Talitha helaas niet om alvast kennis te maken 

met de kinderen, omdat zij op haar huidige school 

momenteel fulltime de groep draait i.v.m. een collega 

die is uitgevallen. Mocht er toch een moment zijn 

waarop er ruimte ontstaat, dan zal zij proberen om 

nog voor de vakantie hier te komen.  

Miranda is wel in de gelegenheid om de kinderen te 

ontmoeten. Zij zal op maandag 11 juli in de groep 

meedraaien en ook op het eindfeest zal ze aanwezig 

zijn. 

 

 

 

En dan zit dit schooljaar er al weer op. We willen jullie 

wederom bedanken voor jullie flexibiliteit en 

betrokkenheid en we wensen jullie allemaal een fijne 

en ontspannen zomervakantie toe! 

 

Het team van De Dijkwerkers 

 

 

 

 

 

2021 tegen duizenden klassen om de 

titel 'meest mediawijze klas van  
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