
 

Voorwoord 
 

Deze week een behoorlijk uitgebreid oudernieuws. 

 

Afgelopen donderdag hebben we een drukbezochte ouderavond gehad waarin 

we hebben verteld welke plannen we dit jaar hebben met ons onderwijs. Ik was heel 

blij zoveel ouders te kunnen begroeten. Nog blijer was ik met de overwegend heel 

positieve reacties die we regen op deze plannen. Veel ouders zegden ook al hun 

medewerking toe. Dank daarvoor! Hieronder in het kort een overzicht wat besproken 

is op die avond. Ook de presentatie is op verzoek toegevoegd. Mocht u vragen heb-

ben dan horen we dat graag. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Wat staat er op stapel? 
 

Waarom en hoe? 

 

De maatschappij en het onderwijs is voortdurend in beweging. Vorig schooljaar is er 

vanuit het team een enthousiaste inspiratiegroep gevormd die heeft gekeken hoe 

we ons onderwijs nog eigentijdser kunnen maken en meer aansluitend op de eisen 

van de maatschappij. Het plan is opgevat om, buiten de basisvakken lezen, taal en 

rekenen, meer thematisch aan het werk te gaan. 

 

Uitgangspunten 

 

We gaan uit van het nieuwsgierige en betrokken kind. Een kind is van nature nieuws-

gierig naar de wereld om zich geen. Uitgangspunt is ook dat de vakken meer geïn-

tegreerd worden. Wel hebben we er bewust voor gekozen de basisvakken lezen, taal 

en rekenen op de gewone manier te geven met daarbij wel zo mogelijk andere 

werkvormen. We hebben gekeken wat de hedendaagse maatschappij vraagt van 

de leerling. Ook willen we de maatschappij meer in de school halen en de school 

vaker in de maatschappij laten werken. 

 

Van hieruit is ons nieuwe motto dan ook: 

 

DE DIRK VAN DIJKSCHOOL IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE 

MAATSCHAPPIJ IN DE SCHOOL! 
 

 

De vier domeinen 

 

Belangrijk is dat ons thematisch werken zich zal richten op vier belangrijke domeinen te weten: 

 

1. Burgerschap en cultuur 

2. ICT en mediawijsheid 

3. Milieu en duurzaamheid 

4. Bouw en techniek 

 

Praktische uitwerking 

 

Iedere week zal er op dinsdag- en donderdagmiddag door de hele school aan hetzelfde thema gewerkt worden. Be-

langrijk hierbij is het ontdekkend en onderzoekend leren van ieder kind op zijn of haar eigen niveau. Door het jaar heen 

zullen vijf verschillende thema’s aan bod komen van ongeveer 8 weken elk. De thema’s worden vastgesteld door de 

leerkracht. Bij deze thema uitwerking is de integratie van genoemde vakken belangrijk en de wederzijdse betrokkenheid 

naar de maatschappij. 
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Agenda 

 

di 19. sep Logopedie screening  

Opening thema 1 

Griezelen door de 

eeuwen heen  

wo 20. sep Brandoefening beide 

gebouwen  
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Uitwerking van het thema. 

 

Ieder thema zal uitgewerkt worden volgens een vast stramien: 

 

• Introductie 

Hierin maken de leerlingen kennis met het thema. Door middel van woordwebben en het stellen van vragen 

wordt gekeken waar de leerlingen en de groep antwoord willen krijgen gedurende het onderzoek. 

• Onderzoek 

Door middel van diverse activiteiten worden de onderzoeksvragen bekeken en beantwoord. Vanuit die ant-

woorden kunnen weer nieuwe vragen voortkomen. 

• Doen 

Antwoorden worden verwerkt in een verslag of in activiteiten. 

• Presentatie 

De verslagen of andere activiteiten worden gepresenteerd aan de groep/school of ouders. 

 

Uiteraard zullen de vier onderdelen uitgevoerd worden op het niveau van de leerling en groep. In groep 1 zal men anders 

omgaan met een thema dan in groep 8. 

 

Voorwaarden 

 

Het werken aan de thema’s zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zoals gezegd blijven de kernvakken 

onveranderd. De zaakvakken en creatieve vakken kennen vanuit het ministerie een aantal kerndoelen. Dit zijn doelen 

die een leerling na 8 jaar basisonderwijs minimaal gehaald moeten hebben. Uiteraard moet het werken in thema’s vol-

doen aan deze doelen. Om één en ander te waarborgen zal een zgn. regiegroep, bestaande uit directie en drie leer-

krachten voortdurend alles in de gaten houden. 

 

Ouderbetrokkenheid 

 

We willen in de toekomst meer gebruik gaan maken van de kennis en vaardigheden van ouders. Voorbeelden zijn ouders 

die iets komen vertellen over hun werk of hobby of ouders waar we bijvoorbeeld een keer op het werk ogen kijken. Ook 

zullen we regelmatig vragen om materialen die we kunnen gebruiken. De communicatie zal rechtstreeks via Parro plaats-

vinden. Ouderbetrokkenheid bestaat ook uit het praten met de kinderen over de thema dat op dat moment gaande is. 

Ook krijgen de leerlingen allemaal een map waarin materialen verzameld worden. 

 

Het eerste thema 

 

Het eerste thema is “Griezelen door de eeuwen heen”. Dit thema sluit aan op de Kinderboekenweek. Het thema wordt 

dinsdagmorgen geopend door Ridder Dolf. Zie hiervoor Activiteiten deze week. Om 11.45 uur is er een riddergevecht op 

het plein aan de Zilverschoon. U bent hierbij van harte welkom. 

 

BELANGRIJK: De kinderen weten nog niets van deze activiteit. Dat willen we graag zo houden zodat het een verrassing is! 

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, schroom dan niet en kom langs! 

 

Wedstrijd 
 

Aan de themamiddagen verbinden we een kleine wedstrijd. Wie verzint er een leuke pakkende naam voor deze midda-

gen? Schrijf de naam, je eigen naam en de groep op de flyer die bij deze mail zit en lever deze in bij de groepsleerkracht. 

Voor de winnaar is er een bon van 15 euro te verdienen. Ouders mogen, als ze dat willen, een klein (!)  handje helpen! 

 

 

Activiteiten deze week 
 

Dinsdag is er de eerste logopediescreening van het jaar voor een aantal kleuters. 

 

Dinsdagmorgen hebben we Ridder Dolf op visite. Om half negen zal hij en zijn riddervriend de kinderen bij de deuren 

ontvangen. De rest van de ochtend zullen de onder-, midden en bovenbouw uitleg krijgen over de meegebrachte voor-

werpen en zullen de kinderen actief meegenomen worden naar de Middeleeuwen. Het geheel wordt om 11.45 uur op 

het plein afgesloten met een heus riddergevecht. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 

 

Woensdag zal in beide gebouwen een ontruimingsoefening gehouden worden. 
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Parro  
 

We hebben nu een week naar tevredenheid gewerkt met Parro. Soms zijn er wel zaken waar we nog tegenaan lopen. 

Bij twee leerkrachten voor een groep zouden we het fijn vinden als u het bericht naar beide wilt sturen. We zijn bezig om 

te ijken of dat op een makkelijke manier kan. 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

Ook dit schooljaar zal ik weer mijn best doen om naast de leuke gymlessen ook gave en uitdagende buitenschoolse 

activiteiten te organiseren voor de scholen van Het Veldboeket. De buitenschoolse activiteiten zijn laagdrempelige ac-

tiviteiten ter kennismaking van een sport of incidentele activiteiten puur voor het plezier. Ze zijn altijd zonder verdere 

verplichtingen en kosten in de meeste gevallen een kleine bijdrage.  

 

De promotie van deze activiteiten gaat via de kinderen in de klas, een flyer in de school, per mail naar de ouders en op 

mijn Facebook: https://www.facebook.com/CombinatiefunctionarisHetVeldboeket/ 

 

Inschrijven voor de activiteiten gaat via Sportpas. Hier maakt u eenmalig een account aan voor uw zoon/dochter en 

kunt u gedurende de hele basisschoolperiode mee inschrijven. https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-

kampen/overzicht-aanbod/  

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

Nieuws uit de Tormentil 
 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 6 tot en met 8, 

 

Het is nog wat te vroeg voor het eerste groepsnieuws van dit jaar (dat komt aan het einde van deze maand), toch wil-

len wij alvast wat zaken onder uw aandacht brengen. 

 

In de eerste week van dit nieuwe schooljaar is elke groep bezig geweest met het opstellen van een lijst afspraken; in elk 

lokaal kunt u zien tot welke afspraken de kinderen in die groep zijn gekomen. 

 

Behalve afspraken over de manier waarop we met elkaar wensen om te gaan, is in elke groep ook aandacht besteed 

aan de manier waarop we met spullen van anderen en school dienen om te gaan. Hierdoor hopen we te bereiken dat 

de kinderen voorzichtiger omgaan met andermans spullen, in de breedste zin des woords.  

 

Zo vinden wij het bijvoorbeeld vervelend als kinderen een rol toiletpapier in het toilet gooien, papieren handdoekjes 

door de afvoer van de wasbak proppen of een nieuwe zeeppomp leegdrukken; verstoppingen van wc en afvoer ver-

hinderen immers normaal toiletgebruik. 

 

Mocht uw kind thuiskomen met klachten over de toiletten op school of over eigendommen die kapot zijn gegaan, dan 

horen we dat uiteraard graag van u. 

 

Wij hopen echter dat het heeeel lang heeeel stil blijft ;) 

 

Mede namens mijn collega's in de locatie Tormentil en met vriendelijke groet, 

Esther Kuilema 

 

Verkeerssituatie 
 

Denkt u er nog even aan dat het verboden is te parkeren voor de hekken van de school. Het is de bedoeling, ook voor 

de buurtbewoners, dat u niet parkeert aan de Zilverschoon of voor één van de uitritten van de woningen! U kunt parkeren 

op de grote parkeerplaats bij de sporthal of de kleiner tussen de gebouwen aan de Tormentil en Zilverschoon. De strip in 

de bijlage geeft soms de situatie rond de scholen weer! 

 

Jaarplanning 
 

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

 

 

https://www.facebook.com/CombinatiefunctionarisHetVeldboeket/
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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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://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

