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Agenda komende periode 
 

Woensdag 18 november   14.00-15.00 THIM: MIR (MRO) 

Woensdag 25 november  14.00-15.00 THIM: MRO (NDOU) 

 

Van de schoolleiding 
Bijzondere weken hebben we achter de rug. Op de voet worden de tussenstanden van de 

besmettingen met het Corona virus dagelijks gevolgd net als de verkiezingen in de Verenigde Staten. 

Spannende tijden! 

Wat het virus betreft lijkt het de goede kant op te gaan en zijn de berichten over een mogelijk vaccin 

bemoedigend. Toch moeten we nog even vol houden en ons houden aan de richtlijnen en adviezen. 

Met hier en daar wat aanwijzingen verloopt dat redelijk goed op De Dyk. 

De komende tijd staat in het teken van lessen. De volgende DDW is pas in januari 2021. Toch zijn we 

aan het kijken hoe we deze lange tijd tot aan de volgende DDW ook met andere leuke en informele 

activiteiten kunnen vullen. Wat we ook constateren dat heel veel leerlingen opgeroepen worden voor 

de O-lessen. Deze O-lessen zijn bedoeld om in kleine groepen meer aandacht aan de leerling te 

kunnen besteden. Dat lukt nu niet bij alle vakken. We zoeken naar een oplossing. 

De afgelopen periode zijn de ouder-leerling-mentor goed verlopen via teams. Het was voor iedereen 

even wennen niet alleen de wijze waarop maar ook het medium. 

Wat ook niet doorgaat in zijn normale vorm in de voorlichting voor ouders met kinderen in groep acht 

van de basisschool. De voorlichting wordt digitaal verzorgd en is te volgen op het platform 

www.ontmoetsimonvestdijk.nl en www.ontmoetpj.nl  op 2 december om 19.30 uur.  

Sint Maarten is al weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor een bijzondere intocht van 

Sinterklaas. 

Voor straks een goed weekend 

D. Folkersma 
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