
 

Studiedag 
 

Maandag 30 oktober (de maandag na de herfstvakantie) hebben wij een studiedag. 

Alle leerlingen zijn dan vrij!! 

 

Activiteiten deze week 
 

Deze week worden de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 5 gehou-

den op de dinsdag en de donderdag. Verder zijn er geen bijzondere activiteiten. 

 

Koffie-inloop 
 

Afgelopen donderdag hebben we de eerste koffie-inloop gehouden. Twee onder-

werpen kwamen hierbij aan de orde. Het gebruik van Parro wordt als heel positief 

ervaren. Wel werd opgemerkt dat er nog verschil in gebruik door de verschillende 

leerkrachten is. Hier zal de komende tijd aandacht aan worden besteed. 

Het tweede onderwerp was de nieuwe themamiddagen. Over het algemeen was 

men zeer tevreden. Een paar opmerkingen van de ouders, oa over de “verkleed-

ochtend” zullen in het team worden besproken. 

 

Herinnering 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 orga-

niseren. 

 

Op dit moment heeft ongeveer 75 % van de ouders betaald. 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 1 & 2: 

Kleuterdans is van start gegaan met bijna 20 enthousiaste kleuters. Super leuk! 

 

Groep 2/3/4: 

Twirlen. Speciaal voor de meiden hebben we een buitenschoolse activiteit in samenwerking met AMDG opgezet. Drie 

kennismakingslessen op woensdagmiddag. Inschrijven en meer informatie klik hier.  

 

 

Groep 5 t/m 8: 

Trommelworkshop voor kinderen die kennis willen maken met trommelen en drummen. Informatie en inschrijven 

klik hier.    

 

Groep 7 & 8: 

KanJam. Helaas is deze gave frisbee-activiteit niet doorgegaan ivm te weinig aanmeldingen.  

 

 

 

Inhoud 
Studiedag ...................................................... 1 

Activiteiten deze week................................ 1 

Koffie-inloop .................................................. 1 

Herinnering ouderbijdrage ......................... 1 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris ... 1 

Onderzoek universitaire PABO Groningen

......................................................................... 2 

Uitleenkastje boeken ................................... 2 

Jaarplanning ................................................. 2 

Inschrijving nieuwe kleuters......................... 2 

Facebook ...................................................... 2 

 
Agenda 

 

di 17. okt • Kennismakingsge-

sprekken groep 1 

t/m 5  

do 19. okt • Kennismakingsge-

sprekken groep 1 

t/m 5  

 
 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/45942/twirlen
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/44577/trommelworkshop
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Trefbaltoernooi. Wegens succes van vorig jaar, herhalen we het Trefbaltoernooi in de Herfstvakantie nog een keer. Kin-

deren mogen zelf teams maken van 6 personen. Eén van de zes geeft zich op via Sportpas en geeft daarbij hun team-

naam en de namen van de andere spelers door. We rekenen weer op een grote opkomst. Informatie en inschrijven 

klik hier.  

 

Overige activiteiten: 

Veel organisaties en verenigingen maken gebruik van Sportpas. Geregeld zetten zij er activiteiten online waar u vrij bent 

om voor in te schrijven. Zo heeft Quintus op dit moment veel muzikale activiteiten erop staan. Klik hier voor het com-

plete overzicht.   

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

Onderzoek universitaire PABO Groningen 

 
Een oud-leerling van ons (Jolien Stuivenvolt) volgt op dit moment de universitaire PABO in Groningen. Vanuit deze oplei-

ding moet zij een kort onderzoek opzetten en zij vroeg ons of dat bij ons zou kunnen. Wij willen graag toekomstige col-

lega’s verder helpen. Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst naar ouderparticipatie bij ons op school en een 

eventuele invloed van de culturele achtergrond daarop. Wij willen benadrukken dat het onderzoek geheel anoniem is 

en dat wij ook geen inzage hebben in de ingeleverde formulieren. 

 

De formulieren (desgewenst in het Nederlands, Engels of Turks) zijn als bijlage toegevoegd. U kunt deze formulieren tot 

en met vrijdagmorgen op school inleveren. Wij zorgen voor een doos waarin de  formulieren gedaan kunnen worden. 

 

Van harte aanbevolen! 

 

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! 

 

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. 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/45875/trefbaltoernooi-in-de-herfstvakantie
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/?menu=25766f01628f3d34b93a36a2301dffc9&mode=grid
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

