
 

Voorwoord 
 

We hebben een prachtige week achter de rug. Dinsdag hebben we bezoek ge-

had van Ridder Dolf en Heer Martin die van alles verteld hebben over ridders in de 

Middeleeuwen. Als afsluiting werd een echt gevecht gehouden tussen beide he-

ren. Ridder Dolf kwam als winnaar uit de bus maar hij verloor duidelijk van juf Anne-

mieke. Zij is dus de echte kampioen. Verslag en foto’s vindt u op de site www.dirk-

vandijkschool.nl. De link die daar tot vandaag stond werkte niet goed en inmiddels 

is ook een filmpje toegevoegd. 

 

Ook hebben we de eerste echte themamiddag gehad. Aan het eind van de mid-

dag werden heel enthousiaste verhalen gedeeld tussen de leerkrachten. We heb-

ben er nog meer zin in gekregen!! 

 

Donderdag 5 oktober gaan we staken! Hieronder leest u hoe, wat en waarom.  

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Staking 
 

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland 

een dag staken. Dit betekent dat de Dirk van Dijkschool op deze dag helemaal ge-

sloten zal zijn. Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal zijn normaal geopend!  

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken 

zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kin-

deren. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorga-

nisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij 

maken ons nog steeds veel zorgen. 

 

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de 

afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe 

leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een leraren-

tekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat 

we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo door-

gaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke 

klas een leraar kunnen vinden. 

 

Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 

27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Het demissionair kabinet 

heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 270 miljoen extra investeert in het primair onderwijs. Dat is een stap in de 

goede richting, maar het is niet genoeg om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te 

kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. 

 

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als 

één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de 

wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties 

die volgen!   

 

Vriendelijke groet, 

Het team van de Dirk van Dijkschool 

 

Studiedag 
 

Maandag 30 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij! De andere studiedagen zijn op 

vrijdag 8 juni 2018 en op vrijdag 20 juli. 
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Agenda 

 

ma 25. sep • MR vergadering 

wo 27 sep • Start Kinderpost-

zegelactie 

• Schoolvoetbal-

toernooi voor 

meisjes (Dos) 
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Wedstrijd 
 

Omdat we nog niet zoveel inzendingen hebben nog een keer een extra oproep Aan de themamiddagen verbinden we 

een kleine wedstrijd. Wie verzint er een leuke pakkende naam voor deze middagen? 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 
 

Maandag 25 september is er weer een MR vergadering. De agenda en de notulen van de vorige vergadering vindt u 

op de site. De aanvang is om 20.00 uur in de locatie Zilverschoon. 

 

Woensdag 27 september hebben de meisjes een voetbaltoernooi op sportpark de Maten. De aanvang is om 13.15 uur. 

 

Ook start woensdag de kinderpostzegelactie voor de groepen 7 en 8. Meer info vindt u op www.kinderpostzegels.nl.  

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Op woensdagmiddag 11 en 18 oktober organiseren we de eerste buitenschoolse activiteit voor groep 7 & 8. Dit is een 

hele nieuwe activiteit en heet KanJam.  

Dit is een nieuw frisbeespel waarbij je in tweetallen samenwerkt en de frisbee in een ton probeert te mikken. Je mede-

speler mag je daarbij helpen.  

Inschrijven kan hier.   

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

CJG en landelijke themaweek opvoeding 
 

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Kampen doet mee aan de landelijke themaweek van de Opvoeding en organi-

seert diverse activiteiten en thema avonden in de week van 2- 8 oktober a.s. 

 

Het CJG nodigt alle jeugdigen, ouders en andere belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten 

die worden georganiseerd.  

 

Toegang: gratis 

 

In de meegestuurde bijlage treft u de informatie aan van de thema avonden tijdens deze week en de overige activitei-

ten. 

 

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. 

http://www.kinderpostzegels.nl/
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/44868/kanjam-
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

