
 

Staking 
 

Donderdag 5 oktober was de landelijke stakingsdag voor leerkrachten in het basis-

onderwijs. Een afvaardiging van het team is die dag naar Den Haag geweest om 

hun stem te laten horen. Samen met, naar schatting, 60000 collega’s hebben we 

laten zien dat de nood in het onderwijs hoog is. Woensdagavond werd al bekend 

dat het nieuwe kabinet een half miljard uittrekt voor werkdrukvermindering. Een mooi 

begin!! 

 

Activiteiten deze week 
 

Maandag gaan de groepen 1 en 2 naar de Stadsgehoorzaal voor een voorstelling 

in het kader van de Kinderboekenweek. De ouders van de beide groepen hebben 

via de mail meer informatie gekregen. 

 

Dinsdag 10 oktober brengt groep 6a een bezoek aan het Stedelijk Museum in het 

kader van het thema Griezelen door de eeuwen heen. 

 

Donderdagmorgen om 8.30 uur hebben we eerste koffie-inloop van dit schooljaar. 

Meer informatie verderop in dit nieuws. 

 

Vrijdag is de schoolfotograaf bij ons op school. Er zullen zowel individuele foto’s als 

groepsfoto’s gemaakt worden. Aan het eind van de ochtend worden er ook broer-

tjes/zusjes foto’s gemaakt. De oudervereniging zal dit begeleiden. Helaas is het niet 

mogelijk broertjes/zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten, te fotograferen. 

 

Durf te vragen 
 

Zoals u wellicht gezien hebt is het plein van de Tormentil verrijkt met een voetbalveld. 

We hebben op het plein ook een aantal zwerfkeien liggen, geschonken door juf An-

neke. We willen deze stenen graag verplaatsen en ze een mooie plek elders op het 

plein geven. Het is hiervoor nodig om een aantal tegels te verwijderen zodat de keien 

in het zand liggen. Ook is het verplaatsen van de keien geen sinecure vanwege het 

gewicht. Is er een aantal  ouders bereid ons hiermee te helpen? Informatie en opge-

ven bij Esther Kuilema (esther@dirkvandijkschool.nl)  of bij Jan Hollander 

(info@dirkvandijkschool.nl)  

 

Materiaal thema griezelen 
 

De bovenbouw is voor het thema Griezelen door de eeuwen heen, op zoek naar 

zwart landbouwplastic en witte lakens. Hebt u nog wat liggen, graag even melden 

bij één van de bovenbouwleerkrachten. 

 

 

 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 1 &2: 

Voor de Kleuters is er ook dit jaar weer een Kleuterdans op vrijdagmiddag georganiseerd. Juf Mandy is een enthousi-

aste dansjuf die enorm leuk lesgeeft. Er zijn nog een paar plekken vrij. Inschrijven en meer informatie klik hier.   
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Agenda 

 

ma 9  • Kinderboekenweek 

• Groep 1 en 2 naar 

SGZ 

di 10 • Kinderboekenweek 

• Groep 6a naar mu-

seum 

wo 11  • Kinderboekenweek 

do 12 • Kinderboekenweek 

• Koffie inloop Zilver-

schoon 

vr 13 • Kinderboekenweek 

• Schoolfotograaf 
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Groep 7 & 8: 

 

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. Ik heb deze activiteit vorige week in de klassen gepromoot en veel kinderen wilden mee-

doen. Echter komen er geen inschrijvingen binnen. Wilt u bij uw zoon/dochter navragen of hij/zij hieraan mee wil doen? 

Inschrijven kan hier.  

  

Groep 5 t/m 8: 

 

In november start er weer een workshop Trommelen. Kinderen kunnen kennismaken met Trommelen en Drummen. De 

docent is een zeer ervaren en enthousiaste man die de kinderen veel plezier in het trommelen zal geven. Heeft uw kind 

interesse om dit eens te proberen? Schrijf je dan nu hier in.   

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

Uitleenkastje boeken 
 

Omdat lezen en voorlezen zo belangrijk is, hebben we een uitleenkastje voor boeken in de kleuter-

hal gezet. Deze boeken mogen geleend worden om thuis te lezen. Per keer mag er één boek wor-

den geleend voor één week.  

 

Wilt u in het schrift dat erbij ligt schrijven:  

 

✓ welk boek u meeneemt  

✓ wie het leent  

✓ datum van lenen  

✓ paraaf wanneer het boek is ingeleverd  

 

 

Veel leesplezier! 

 

Koffie inloop 
 

Donderdag 12 oktober houden we weer onze eerste koffie-inloop. Vanaf 8.30 uur bent u welkom in de Zilverschoon. U 

kunt op een informele manier kennismaken met andere ouders en ik wil graag met u van gedachten wisselen over de 

gang van zaken op school en deze week het thematisch werken in het bijzonder. Hoe gaat dat tot nu toe, hoe reageren 

de kinderen en wat zijn de eerste ervaringen van de leerkrachten. Van harte welkom! 

 

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://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/44868/kanjam-
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/44577/trommelworkshop
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

