
 

Er staat iets op stapel! 
 

Zoals vorige week in het oudernieuws vermeld, 

gaan we binnenkort met iets nieuws beginnen. 

We willen u graag daarvan persoonlijk op de 

hoogte stellen. We doen dit op donderdag-

avond 14 september om 19.30 in de locatie Zil-

verschoon. Wij hopen u dan te kunnen begroe-

ten. 

 

Ook zal José Schrijer (nieuwe intern begeleider) en Tessa Paassen (nieuwe leerkracht 

groep 4a) aanwezig zijn om kennis te maken. 

 

Aansluitend op de informatieavond zal rond 20.30 voor de groepen 1, 3 en 8 nog 

meer informatie gegeven worden over het werken in de klas. We hebben voor deze 

groepen gekozen omdat daar de meeste veranderingen plaatsvinden. De andere 

groepen zullen in het eerste groepsnieuws vertellen over de gang van zaken in de 

groepen. 

 

Even voorstellen: José Schrijer, intern begelei-

der 
 

Beste ouders, 

 

Ik ben José Schrijer en sinds deze week werk ik op de Dirk van Dijkschool als intern 

begeleider. Hiervoor heb ik 20 jaar op NBS Van Kinsbergenschool in Elburg gewerkt; 

eerst als leerkracht en daarna als intern begeleider. Een mooie tijd, maar na zoveel 

jaar wilde ik mijn horizon te verbreden. 

Ik woon in Dronten en ben getrouwd met Age-Jan. Samen hebben we drie doch-

ters van 15, 13 en 10 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten (wandelen, fiet-

sen, watersporten, in de tuin werken) Verder houd ik van lezen en zwemmen. 

Hoewel ik altijd al in Dronten heb gewoond is Kampen voor mij niet helemaal 

nieuw; als kleuter deed ik er aan ballet, ik heb er mijn zwemdiploma’s gehaald en 

ook de laatste twee klassen van de middelbare school heb ik in deze prachtige Hanzestad gedaan. 

Afgelopen week heb ik in de groepen kennisgemaakt met de leerlingen. De komende weken ben ik ook veel in de 

groepen te vinden om sfeer te proeven en de school beter te leren kennen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en 

donderdag en ik nodig u bij deze graag uit om binnen te lopen als u vragen heeft of persoonlijk kennis wil maken. 

Ik heb er veel zin in om als intern begeleider aan de slag te gaan op de Dirk van Dijkschool! 

 

Staking donderdag 5 oktober 
 

In de media wordt uitgebreid gesproken over het feit dat het basisonderwijs op donderdag 5 oktober een dag gaat 

staken. Ook wij zullen als school daar waarschijnlijk aan deelnemen. Uiteraard zullen we u in één van de volgende nieuws-

brieven daar verder over informeren.  

 

Parro  
 

Vorig schooljaar hebben verschillende groepen van onze school de PARRO-app uitgeprobeerd. De ervaringen waren 

dermate goed dat we besloten hebben deze app schoolbreed in te voeren. 

 

Met deze app kunnen we u door middel van korte berichtjes snel informeren over zaken die in de groep spelen. Hierbij 

kan gedacht worden aan herinneringen wanneer er iets mee naar school genomen moet worden, een uitstapje of huis-

werk. Ook kunnen we u eenvoudig een foto doorsturen van een werkmoment of bijzondere gebeurtenissen in de klas. 

Het is ook mogelijk dat de leerkracht een korte chat met u start. Deze zal echter altijd onderbroken worden, wanneer de 

leerkracht niet meer op school is. 
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Agenda 

 

ma 11. sep Start Parro  

do 14. sep Informatie avond  
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U kunt de app eenvoudig installeren op uw smartphone, maar wanneer u dit liever niet doet, kunt u dit ook op uw com-

puter doen. U hoeft de app overigens niet te installeren. Alle informatie die u nu ook ontvangt, blijft u via de mail of de 

nieuwsbrief gewoon krijgen. De app is een extra informatiebron. 

Deze week ontvangt u via de leerkracht een mail, waarin staat hoe u de app kunt installeren. Meer informatie vindt u 

op https://parro.education/. 

 

Als het goed is hebt u vorige week een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan Parro. Wij stellen het zeer op prijs 

als u hieraan gehoor geeft. Hebt u de uitnodiging niet ontvangen (ook niet eventueel in uw spambox), meld dit dan even 

bij de leerkracht. 

 

Logopedie op school 
 

Op iedere basisschool in Kampen komt, vanaf schooljaar 2017-2018, een logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie 

op Scholen Lelystad (verbonden aan Stichting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich 

bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en 

gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke 

basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met 

logopedische problemen gebeurt door middel van  de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selec-

teren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.  

 

De screening 

 

Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar worden. Ouders krijgen 

een paar weken voor de screening een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier moet  ingevuld en onder-

tekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas 

om de screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht 

geïnformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.  

 

Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden: 

 

• adviezen voor ouders en leerkrachten  

• verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging. 

 

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie is te 

vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl 

 

De eerste screening op onze school zal plaatsvinden op dinsdag 19 september. 

 

Overblijfkracht gevraagd 
 

Komt u ons enthousiaste overblijfteam versterken? Per direct is er een vacature voor een overblijfkracht bij de onder-

bouw/middenbouw (dinsdag en donderdag. 1 Dagdeel is ook mogelijk). 

 

U ontvangt hiervoor een vergoeding van 9 euro per keer. 

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met de overblijfcoördinator  

Karin Hamminga  

via karin.hamminga@ziggo.nl    

Telefoon: 06-21913659 (na 17.00 uur) 

  

Jeugd in beweging  
 

Alle kinderen die naar de basisschool of het speciaal onderwijs gaan kunnen van september tot de kerstvakantie ken-

nismaken met allerlei sporten dankzij het project Jeugd in Beweging. Het doel van Jeugd in Beweging is om jongeren 

vrijblijvend kennis te laten maken met verschillende sporten, zodat ze zich daarna makkelijker bij een vereniging aan-

sluiten en blijven sporten. 

 

De kinderen kunnen kiezen uit bijvoorbeeld zwemmen, gymnastiek, tennis, atletiek, korfbal, scouting en wielrennen. 

Sinds juli kunnen jongeren zich al inschrijven via www.sportpas.nl/kampen(externe link) voor een sport naar keuze, maar 

aanmelden kan nog steeds. Dit jaar is aangepast sporten toegevoegd aan het aanbod van Jeugd in Beweging en zijn 

ook de kinderen in het speciaal onderwijs uitgenodigd om zich in te schrijven. 

De activiteiten van Jeugd in Beweging starten vanaf woensdag 6 september. Kijk voor een overzicht met activiteiten 

op www.sportpas.nl/kampen(externe link). Op de website staat ook een sportkeuzewijzer. Dit is een test om erachter te  

https://parro.education/
http://www.logopedieopscholenlelystad.nl/
mailto:karin.hamminga@ziggo.nl
http://www.sportpas.nl/kampen
http://www.sportpas.nl/kampen
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komen welke sporten bij een kind passen. Inschrijven en het aanbod bekijken kan ook via de gratis Sportpas App. De 

app is te downloaden via Google Play en de App Store. 

 

Samenloop voor Hoop 
 

Met de Samenloop voor Hoop wordt geld ingezameld en vieren we dat er door onderzoek steeds minder mensen hoeven 

te sterven aan kanker. De stichting heeft ons benaderd met de vraag een “Wensput” neer te zetten in beide locaties. 

Dat willen we graag. Van 4 tot en met 15 september kan iedereen voor iemand anders een wens tezamen met een 

vrijwillige bijdrage in de “wensput” stoppen. Alle wensen zullen tijdens de Samenloop voor Hoop op 22 en 23 september 

tentoongesteld worden. 

 

De wensput staat in de beide locaties met meer informatie daarbij gelegd. 

 

Jaarplanning 
 

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link. 

 

Inschrijving nieuwe kleuters 
 

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving 

zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander 

 

Facebook 
 

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Een andere manier 

is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de  

knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws. Ook bij calamiteiten zullen we 

van dit medium gebruik maken. 

 

Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

