
 

Studiedag 
 

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

Alle leerlingen zijn dan vrij!! 

 

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 organiseren. 

 

Groepsnieuws 
 

In de loop van volgende week ontvangt u weer het nieuws uit de groepen. 

 

 

 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Het jaarlijkse PIETENGYM wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de Combinatiefunctionarissen. Op 22 nov in Sport-

hal De Reeve en 29 nov in Sporthal Oosterholthoeve. Noteer alvast in de agenda. Inschrijving start na de herfstvakantie. 

Na de herfstvakantie starten de volgende activiteiten waar nog steeds voor ingeschreven kan worden: 

Groep 2/3/4: 

Twirlen (majorette)  Inschrijven en meer informatie klik hier. 

 

Groep 5/6/7/8: 

Trommelworkshop (Drummen en trommelen) Inschrijven en meer informatie klik hier.  

 

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! 
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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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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

