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Agenda komende periode 
08-03   09.00-12.00  MT-overleg 

08-03    12.00-17.00  CPE beeldende vakken 

09-03   08.30-17.00  CPE beeldende vakken 

10-03   14.00-15.00  THIM: DLM (EWIE) 

 

 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 26 

4 maart 2021 

 

 

OuderInfo 

Ziekmelding/absentie 

Bij voorspelbare absentie (dokters- of 

tandartsbezoek) verzoeken we vooraf 

een absentiebriefje in te vullen en mee 

te geven. Als ouder/verzorger kun je 

ook bellen of mailen naar de Dyk 058-

8801600 – afwezigheiddedyk@pj.nl. 

Bij ziekmelding vragen we de school te 

bellen (058-8801600) of te mailen 

naar afwezigheiddedyk@pj.nl tussen 

07.45 uur en 08.30 uur. Als een leerling 

afwezig is terwijl hij niet ziek is gemeld, 

neemt de school contact op met het 

thuisfront. 

https://osgpiterjelles.sharepoint.com/sites/TeamDeDyk-Administratie/Gedeelde%20documenten/Administratie/Communicatie/Info/2020-2021/OuderInfo/Ouderinfo%2026.docx#_Toc65760597
mailto:afwezigheiddedyk@pj.nl
mailto:afwezigheiddedyk@pj.nl


 

Van de schoolleiding 
Eindelijk was het dan zover. Alle leerlingen mochten weer naar school. De examenleerlingen mochten 

al langere tijd naar school en woensdag konden ook de leerlingen van klas één weer naar school. 

Bijna alle leerlingen waren op tijd ondanks dat de begintijd een half uur eerder is dan gebruikelijk. 

Mondkapjes dragen gaat goed maar het anderhalve meter afstand houden op de gangen blijft een 

aandachtspunt. 

Wat geweldig is, is dat de gymlessen weer opgepakt kunnen worden. Dat zal dan buiten gebeuren. 

Houd rekening met de weersomstandigheden en kleed je erop. 

We houden deze werkwijze voorlopig aan en gaan t.z.t. evalueren hoe het verloopt. Natuurlijk kunnen 

we het niet iedereen naar de zin maken en moeten keuzes gemaakt worden. Van iedereen wordt een 

mate van flexibiliteit verwacht. 

Voor de voorjaarsvakantie heeft de minister bekend gemaakt dat voor de examens de 

herkansingsregels en de zak-slaagregeling is versoepeld. De leerlingen zijn voor de vakantie 

geïnformeerd en binnenkort is er een Webinar voor de ouders. 

Het is nog maar vijf weken tot de volgende Dyk DoorbraakWeek. De laatste toetsweek voor de 

examenleerlingen. De laatste mogelijkheid om een zo goed mogelijk de schoolexamens af te sluiten. 

Voor de klassen één tot en met drie gaan we op zoek naar een passende invulling binnen de 

mogelijkheden die geboden worden. Meer info volgt. 

Voor straks een goed weekend. 

 

D. Folkersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schema op school voor de komende twee weken  
 Ma 8/3 Di 9/3 Wo 10/3 Do 11/3 Vrij 12/3 

Klas 1 op school online online op 

school 

online 

Klas 2 online op 

school 

online online op 

school 

Klas 3 online online op 

school 

online online 

 

 Ma 15/3 Di 16/3 Wo 17/3 Do 18/3 Vrij 19/3 

Klas 1 online op 

school 

online online op 

school 

Klas 2 online online op 

school 

online online 

Klas 3 op school online online op 

school 

online 

 

Deadline examenklassen  
Op maandag 29 maart start voor de examenklassen de laatste toetsweek. 

Dit betekent dat alle andere PTA-onderdelen voor die tijd (uiterlijk vrijdag 26 maart) afgerond moeten 

zijn. Deels liggen deze nog in de planning. Maar deel is er ook nog bij een enkele leerling achterstand. 

Dus aan de leerlingen, vakdocenten en mentoren het verzoek om hier in de komende drie weken 

werk van te maken.  

Taede Hans 

 

Samenvatting ouderavond Safer Internet Day 2021 
Op 9 februari 2021 organiseerden Safer Internet Centre Nederland en ECP samen met Bureau Jeugd 

& Media een ouderavond over het (online) welzijn van jongeren tijdens de corona-pandemie. Voor de 

geïnteresseerden is de samenvatting beschikbaar: Ouderavond Safer Internet Day 2021 - 

samenvatting - YouTube 

Daarnaast hierbij nog linkjes naar twee blogs van Bureau Jeugd & Media: 

Na de lockdown weer in het gareel - Bureau Jeugd & Media (bureaujeugdenmedia.nl) 

Jongeren en hun pandemie-malaise - Bureau Jeugd & Media (bureaujeugdenmedia.nl) 

 

Tessa Vogelsang 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbsP3XqZ_1RA%26t%3D79s%26goal%3D0_ddde461355-b17444401e-229920013%26mc_cid%3Db17444401e%26mc_eid%3D504fd10d33&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C4d99676fe48849cfbc4208d8dd696784%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637502792055363564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X%2BGixWPEPIXWsBxm4rcgUTjvqlqGQc9KTSP6KMIJ76o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbsP3XqZ_1RA%26t%3D79s%26goal%3D0_ddde461355-b17444401e-229920013%26mc_cid%3Db17444401e%26mc_eid%3D504fd10d33&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C4d99676fe48849cfbc4208d8dd696784%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637502792055363564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X%2BGixWPEPIXWsBxm4rcgUTjvqlqGQc9KTSP6KMIJ76o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureaujeugdenmedia.nl%2Fna-de-lockdown-weer-in-het-gareel%2F%3Fgoal%3D0_ddde461355-b17444401e-229920013%26mc_cid%3Db17444401e%26mc_eid%3D504fd10d33&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C4d99676fe48849cfbc4208d8dd696784%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637502792055363564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lIvbiH0Jo3QRjYjKk6ZxukQZO9AiZv7W1ynoMfvtFWk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureaujeugdenmedia.nl%2Fjongeren-en-hun-pandemie-malaise%2F%3Fgoal%3D0_ddde461355-b17444401e-229920013%26mc_cid%3Db17444401e%26mc_eid%3D504fd10d33&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C4d99676fe48849cfbc4208d8dd696784%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637502792055373555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6FL%2FNBbX2OMk%2FEmY3Yli9e32jyZ0rnLdeTP3T85ZOOQ%3D&reserved=0

