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Agenda komende periode 
 

9 december  wo 14.00-15.00 

19.00 

THM: NLAN (PAS) 

Raad en Resonansbijeenkomst 2 

11 december vr  Paarse vrijdag 

16 december wo 14.00-15.00 THIM: PAS (PET)  
18 december vr 09.00-11.30 

12.30 

Kerstontbijt/activiteit klas 1,2,3 en 4 

Lunch personeel 
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OuderInfo 

Deze foto van Onbekende 

https://maken.wikiwijs.nl/67036/Sinterklaas_en_Zwarte_Piet
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Van de schoolleiding 
Het was weer een bijzondere week. Woensdagavond hebben we online voorlichting gegeven. Niet 

zoals gebruikelijk dat de ouders van groep acht op school komen, maar via een live stream en 

koffiekamers. We starten met een mooi informatie filmpje waarin Jorrit Visser en Annemieke Veurman 

op goede wijze kort de pijlers van de Dyk neerzetten. Heb je dit gemist dan kun je op 

https://www.ontmoetpj.nl de filmpjes bekijken. Vervolgens konden de ouders de verschillende 

koffiekamers bezoeken om toelichting te krijgen of om via de chat vragen te stellen over de 

verschillende pijlers. Het was een bijzondere ervaring.  Met zo veel ontwikkelingen als gevolg van de 

Coronacrisis gaat dit ook in “normale” tijden op één of andere manier een vervolg krijgen. 

Deze week was ook van de start van de verplichting om mondkapjes te dragen als je je verplaatst 

door school. Bijna Alle leerlingen hadden een mondkapje bij zich. Tot het einde van de week blijven 

we nog mondkapjes verstrekken. Na het weekend gaan we er van uit dat iedereen zelf zorgdraagt 

voor het in bezit hebben van een mondkapje. 

Vrijdag staat in het teken van de Sinterklaasviering. Tot twaalf uur zijn er lessen en na de pauze is 

het Sinterklaas tijd. Afhankelijk van het leerjaar en mentor wordt een invulling hieraan gegeven. 

Iedereen heel veel plezier. 

Na het weekend nog één of twee weken naar school. Zodra daar een besluit over genomen is zullen 

we indien nodig het programma aanpassen en aan een ieder communiceren. 

Nu eerst Sinterklaas en daarna een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

Paarse Vrijdag 
Vrijdag 11 december is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is de grote, landelijke actiedag waarop 

scholieren en studenten hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes 

en transgenders. Dit kan door het dragen van paarse kleding. In Nederland wordt Paarse Vrijdag 

sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. 

Paarse Vrijdag wordt jaarlijks georganiseerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat het op de helft van 

de scholen niet veilig genoeg is om uit de kast te komen en het aantal zelfmoorden onder 

homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij heterojongeren. 

Op De Dyk kan vrijdag 11 december in het mentoruur aandacht besteed worden aan Paarse Vrijdag. 

Voor leerlingen die hier belangstelling voor hebben is de Paarse Vrijdagkrant beschikbaar. 

 

https://www.ontmoetpj.nl/

