
 

Voorwoord 
 

Deze week ontvangt u een nieuwsbrief uit de groepen. In dit oudernieuws de meer 

algemene mededelingen. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Staking 
 

Zoals bekend zal de school donderdag 5 oktober gesloten zijn. We gaan met een 

grote groep leerkrachten naar Den Haag. Voor de algemene informatie rond de 

staking verwijzen we naar het vorige oudernieuws. Daarin stond oa waarom we be-

sloten hebben mee te doen. 

 

Activiteiten deze week 
 

Dinsdagmiddag gaan de groepen 8 in het kader van het thema Griezelen door de 

eeuwen heen naar het Stedelijk museum. 

 

Woensdag 4 oktober hebben we de opening van de Kinderboekenweek in beide 

gebouwen. ’s Middags vanaf 13.15 hebben de jongens hun voetbaltoernooi op 

sportpark de Maten. Eventuele finales worden gespeeld op vrijdag 6 oktober. 

 

Donderdag 5 oktober is de school (behalve KDV en PSZ) gesloten! 

 

Ouderbijdrage 
 

Om activiteiten voor de kinderen van de Dirk van Dijkschool te kunnen organiseren 

heeft de oudervereniging uw bijdrage nodig. Een grote groep ouders heeft inmiddels 

de bijdrage voor dit jaar overgemaakt naar de rekening van de oudervereniging. 

Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, verzoek ik u de bijdrage (20 Euro per kind) 

alsnog over te maken op het rekeningnummer van de oudervereniging (NL05RABO 

0116 9353 08) onder vermelding van de voor en achternaam van het kind en 

zijn/haar groep. Voor meer informatie verwijs ik u naar de webpagina van de ouder-

vereniging op de site van de Dirk van Dijkschool. 

  

Zonder uw bijdrage aan de oudervereniging is het niet mogelijk om de activiteiten 

die u van ons gewend bent te organiseren. 

 
 

 

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 
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Agenda 

 

di 3. okt • Groepen 8 naar 

museum 

wo 4. okt  • Kinderboekenweek 

• Schoolvoetbaltoer-

nooi voor jon-

gens(Dos) 

do 5. okt • STAKING 

vr 6. ok • Kinderboekenweek 

• Schoolvoetbaltoer-

nooi finale (dos) 

 

 

 
 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/44868/kanjam-
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Schoolmaatschappelijk werk 
 

Mijn naam is Jorgen Ludeking en ben sinds de start van het nieuwe schooljaar als schoolmaatschap-

pelijk werker vanuit het CJG betrokken bij de school van uw kind(eren). 

Hieronder staat informatie over het CJG en het schoolmaatschappelijk werk. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen  

Het CJG is een netwerkorganisatie van meerdere organisaties rondom jeugdzorg die sinds januari 

2010 onder 1 dak samen verder zijn gegaan om sneller en effectiever hulp aan kinderen, hun gezin en 

netwerk te kunnen verlenen. 

 

Voordeurfunctie 

Met ingang van 1 januari 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente 

heeft het CJG Kampen aangewezen als de voordeur voor hulpvragen bij opgroeien en opvoeden van kinderen/jonge-

ren van 0 tot 18 jaar.  

 

Wanneer ga je naar het CJG? 

Soms zijn er binnen een gezin problemen, waarvoor ook de school niet zo snel een oplossing kan bedenken of waar u 

de school misschien liever niet bij inschakelt. Dat hoeven niet altijd grote problemen te zijn. Hieronder staan voorbeel-

den wanneer u contact op kunt nemen met het CJG: 

• Mijn kind vertoont opvallend gedrag, moet ik mij zorgen maken? 

• Mijn kind eet of slaapt niet goed. Wat kan ik doen? 

• Mijn kind kan niet goed voor zichzelf opkomen, hoe help ik hem/haar? 

• Mijn kind wordt gepest, wat nu? 

• Mijn kind luistert slecht, hoe moet ik hier mee omgaan? 

• Mijn man en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder. 

• Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb. 

• Er zijn moeilijke dingen gebeurd in en rond ons gezin, met wie kan ik praten? 

 

Het CJG op school  

Iedere school heeft 2 contactpersonen vanuit het CJG Kampen, dat zijn een (school)maatschappelijk werker en een 

jeugdverpleegkundige. De gesprekken die worden gevoerd zijn vertrouwelijk. Het is mogelijk een afspraak te maken 

voor een oriënterend gesprek op school, bij u thuis of bij het CJG Kampen. U kunt hiervoor de intern begeleider of leer-

kracht benaderen. Ook is het mogelijk zelf contact op te nemen met het CJG.  

Op de dinsdagen in de even weken ben ik van 8.30 – 10.30 uur aanwezig op school. U kunt dan ook vrijblijvend binnen-

lopen voor vragen. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Jorgen Ludeking 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

CJG Kampen 

Wederiklaan 56 

8262 DD Kampen 

038 – 33 70 030 

 

 

Meivakantie 
 

Een aantal ouders heeft vragen gesteld over de meivakantie. Deze zou anders zijn dan op bijv. het Almere College. Zij 

zouden een week eerder vakantie hebben dan het basisonderwijs. De meivakantie is voor ons dit jaar van 27 – 04 – 2018 

t/m 12 – 05 – 2018. Deze periode wordt vastgesteld in het directeurenoverleg van alle scholen in Kampen. dat betekent 

dat deze periode vastligt en per school bekeken kan worden of men twee weken vrij geeft of het op een andere manier 

invult. Landelijk gezien is het verplicht om dicht te zijn van 28 apr 2018 t/m 6 mei 2018.  De vakanties van het Almere 

College zijn ons niet bekend maar wij kunnen dus niet schuiven met deze vakantie. 

 

Koffie inloop 
 

Vanaf donderdag 12 oktober starten we weer met de koffie inloop. Onder het genot van een kopje koffie kunt u dan 

kennismaken met andere ouders en met ons van gedachten wisselen over zaken die de school aangaan. Tot aan de 

kerstvakantie houden we deze inloop maandelijks. Daarna kunnen we kijken of het vaker mogelijk/wenselijk is. 
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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

