
 

Voorwoord 
 

Als het goed is heeft u deze week het groepsnieuws ontvangen. Mocht dat nog niet 

zo zijn krijgt u dit nieuws één dezer dagen. Daarnaast ook nog een algemeen ouder-

nieuws met een aantal schoolbrede zaken. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Activiteiten deze week 
 

Dinsdag 7 november hebben we ’s morgens weer een koffie-inloop. Ditmaal doen 

we dat in de locatie Zilverschoon. Een mooie gelegenheid voor ouders uit de andere 

locatie om daar alvast eens een kijkje te nemen. Vanaf 8.30 staat de koffie klaar. We 

kunnen over alle zaken die de school aangaan van gedachten wisselen en inventa-

riseren welke thema’s tijdens de koffie-inloop ter sprake kunnen komen. 

 

Woensdag 8 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw zoon of 

dochter kan dan éénmalig zonder ontbijt op school komen. Verderop in dit nieuws 

meer. 

 

Donderdag 9 november hebben we de eerste klassenshow. Groep 1b/2b zal zijn 

show opvoeren voor de ouders en de andere kinderen uit de locatie Zilverschoon. 

Verderop in dit nieuws meer. 

 

Afsluiting eerste thema 
 

Het eerste thema, Griezelen door de eeuwen heen, loopt ten einde. Graag nodigen 

we u uit op maandagavond 13 november van 18.00 uur tot 19.00 uur in beide locaties 

uit om de resultaten te bewonderen! 

 

 

Thematisch werken 
 

Zoals gezegd, het eerste thema loopt ten einde. Voor de kinderen, leerkrachten en 

ouders iets geheel nieuws. Binnenkort gaan we met het team evalueren. Ook heb-

ben we al wat vragen en opmerkingen van ouders gehad en misschien komen er 

tijdens de komende koffie-inloop nog meer. In het oudernieuws van volgende week willen we graag meer vertellen over 

de ervaringen, knelpunten, vragen, opmerkingen en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. het thematisch werken. 

 

Klassenshow groep 1b/2b 
 

Donderdag houdt groep 1b/2b zijn klassenshow. ’s Middags zal de show opgevoerd worden voor groep 1a, 3a, 4a, 4b/5b 

en 5a. ’s Avonds wordt de show gehouden voor ouders, opa’s en oma’s en broertjes/zusjes die de show niet gezien 

hebben. Aanvang is om 19.00 uur in de locatie Zilverschoon. De zaal is om 18.45 uur open. Voor de tijd kunt u een kopje 

koffie of thee drinken. 

 

Data andere klassenshows 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de klassenshows van de andere groepen. Groep 1a doet daar nog niet aan mee. 

De groepen 8 hebben traditiegetrouw de eindmusical aan het eind van het jaar. De datum van groep 4a wordt zo snel 

mogelijk bekend gemaakt! 
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Agenda 

 

di 7. 

nov 

Koffie inloop Tormentil 

wo 8. 

nov 

Nationaal schoolontbijt 

do 9. 

nov 

Klassenshow groep 

1b/2a 
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22 februari groep 3a 

15 maart groep 5a 

22 maart groep 4b/5b 

12 april groep 6 

24 mei groep 7 

 

Nationaal schoolontbijt 
 

Woensdag zullen alle groepen meedoen met het Nationaal Schoolontbijt in het kader van de week van 

het gezonde ontbijt. We willen hiermee benadrukken hoe belangrijk een goed ontbijt ’s morgens is. We 

beginnen gewoon om 8.30 en de kinderen hoeven dus niet te eten.  

 

Voor meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt kunt u hier terecht. 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 1 t/m 4: 

 

Pietengym. De inschrijving is enorm hard gegaan. In een halve dag zat de eerste middag Pietengym al vol. Op woens-

dag 29 nov is er nog voldoende plek. Meer informatie en inschrijven klik hier.    

 

Groep 4 t/m 7: 

Beeldend Beestig Trio. In samenwerking met Quintus hebben we een creatieve buitenschoolse activiteit georganiseerd. 

In de herfstvakantie was het een groot succes. Nu een langere cursus op 3 maandagmiddagen na schooltijd. Je gaat 

met verschillende materialen werken rondom het thema 'Beesten'. Meer informatie en inschrijven klik hier.    

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

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.schoolontbijt.nl/ouders
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/46419/pietengym-29-nov-oosterholthoeve
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/46511/beeldend-beestig-trio
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

