
 

Voorwoord 
 

Deze week een uitgebreid oudernieuws met heel veel nieuws over de school. Ik maak 

u nog even attent op de staking van 12 december. Het overgrote deel van het team 

doet mee met de staking en de school zal dus gesloten zijn!  

 

Het “artikel” over het begrijpend lezen houdt u nog even te goed. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hollander, locatieleider 

 

Bijlagen 
 

Bij dit oudernieuws een aantal bijlagen te weten: 

 
- Het jaarverslag van de oudervereniging 

- Kaartjes voor de extra openstelling van zwembad de Steur 

- Toestemmingsbrief van De Bieb op School 

 

Nieuwe start!? 
 

Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met het thematisch werken. 

Daarmee zijn we met het onderwijs op de Dirk van Dijkschool een nieuwe weg inge-

slagen. In de loop van dit jaar zullen nog wat veranderingen plaatsvinden, niet zozeer 

inhoudelijk als wel in de uitstraling van de school. Hieronder volgt een overzicht: 

 

Nieuw logo 

 

Al sinds jaar en dag heeft onze school het logo van de drie vosjes. Een logo dat niet 

helemaal duidelijk aangeeft waar de school voor staat. Wij zijn op dit moment bezig 

een meer eigentijds logo te ontwerpen. Een logo dat meer uitstraalt waar we voor 

staan. 

 

De schoolpleinen 

 

Het is al jaren een grote wens van ons de pleinen aan te pakken. Binnenkort (in de voorjaarsvakantie) zal dit gaan ge-

beuren. Het kleuterplein gaat helemaal op de schop en de andere pleinen zullen ook aangepakt worden. De verande-

ring zal vooral bij het kleuterplein groot zijn. De andere pleinen zullen nu nog wat minder drastisch veranderen. 

 

Ons motto 

 

Het motto van onze school is op dit moment “Een gewone school met krachtig onderwijs”. Ook dit motto dekt wat ons 

betreft niet meer de lading. Na de voorjaarsvakantie zullen we ons nieuwe motto officieel bekend gaan maken. 

 

Bieb op school 

 

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht 

voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Bij ons op school zullen de leescoördinatoren Louky Sollie en Mariette 

Tabois een grote rol hierin gaan spelen. 

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met 

internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te be-

reiken. Dat doen ze met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- 

en leeromgeving.  

Onze samenwerking met de bibliotheek geven we vorm via een aantal bouwstenen. Onze organisatie bestaat uit drie 

niveaus. Lees hier meer over de inhoud en werkwijze. 

 

Inhoud 
Voorwoord .................................................... 1 

Bijlagen .......................................................... 1 

Nieuwe start!? .............................................. 1 

Ouderavond Thematisch werken ............. 2 

Kaartenactie ................................................ 2 

Kerstviering .................................................... 2 

Kerstkaarten.................................................. 2 

Herinnering ouderbijdrage ......................... 3 

Van de oudervereniging ............................ 3 

Nieuws van de BuurtSportCoach.............. 3 

Extra openstelling zwembad de Steur ..... 4 

Jaarplanning ................................................ 4 

Inschrijving nieuwe kleuters ........................ 4 

Facebook ..................................................... 4 

Fotopagina site ............................................ 4 

 
Agenda 

 

di 12. dec 

2017 

Staking 

 

 

 
 

 

 

https://www.debibliotheekopschool.nl/


NIEUWSBRIEF DIRK VAN DIJKSCHOOL  

 

PAGINA 2  

 

Het betekent in ieder geval dat er op school een prachtige bibliotheek zal komen met een wisselende collectie boeken.  

 

Allereerst zullen we echter voor de groepen 5 t/m 8 een monitor invullen zodat we een duidelijk beeld krijgen van de 

leesbeleving bij de leerlingen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage over de Bieb op School. 

 

Nieuwe digiborden 

 

De digitale schoolborden zijn niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Deze borden zijn dringend aan vervanging toe. 

De komende tijd zullen de borden vervangen worden door touchscreens die een veel helderder beeld geven en waar 

de gebruiksmogelijkheden nog groter zijn. 

 

Andere onderwijskundige zaken 

 

Verder zijn verschillende groepen leerkrachten bezig met de volgende onderwijskundige onderwerpen: 

 

- Visie, missie en motto van de school 

- Thematisch werken 

- Gebruik van databorden in de groepen 

- Zelfstandig werken 

- Rapportage binnen het thematisch werken 

 

Na de voorjaarsvakantie (eind februari) zullen een aantal veranderingen zijn doorgevoerd en komen we hier zeker op 

terug! 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Ouderavond Thematisch werken 
 

Noteert u alvast in de agenda: Donderdag 25 januari houden we een ouderavond over de stand van zaken van het 

thematisch onderwijs bij ons op school. 

 

Kaartenactie 
 

Hierboven hebben we aangegeven dat de pleinen zullen worden aangepast. Uiteraard gaat dit gepaard met hoge 

kosten. Om de leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor de aanpassingen zullen we de komende weken een 

kaartenactie houden. Een paar weken geleden hebben de kinderen prachtige tekeningen gemaakt die gebruikt zijn 

voor prachtige feestkaarten. Deze week krijgen de leerlingen hun kaarten mee naar huis. We hopen dat iedereen zijn 

best doet om een aantal setjes te verkopen. Op die manier dragen we allemaal ons steentje bij. In een aparte mail zullen 

we u deze week verder op de hoogte brengen. 

 

Kerstviering  
 

Op donderdag 21 december vieren we ons jaarlijkse kerstfeest. Dit willen we weer doen met een maaltijd voor de kin-

deren in de klas en een hapje en een drankje voor de ouders buiten. 

 

De aanvang van het kerstdiner in de dependance is 17.30 uur en in het hoofdgebouw om 17.45 uur. 

 

Tijdens de kerstmaaltijd van de kinderen is er voor de ouders vanaf 18.00 uur de gelegenheid om op het kleuterplein bij 

het hoofdgebouw een hapje en drankje te nuttigen. 

 

met vriendelijke groeten, 

Kerstcommissie: Joke, Bianca, Heleen en Tamara. 

 

Kerstkaarten 
 

Het is ieder jaar een leuke traditie dat kinderen in de klassen kerstkaarten uitdelen. Wij willen graag  teleurstellingen van 

kinderen die geen kaarten krijgen voorkomen. Als u een kaart wilt geven is het ook mogelijk om één kaart voor de hele 

klas te geven. Deze zal dan door de leerkracht gepresenteerd worden aan de klas.  
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Herinnering ouderbijdrage 
 

Niet alle ouders hebben de ouderbijdrage voor hun zoon of dochter betaald.  

 

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 ouder-

vereniging. 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 achter-

naam van het kind en zijn/haar groep. Voor meer informatie verwijs ik u naar de webpagina van de oudervereniging 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. 

 

Van de oudervereniging 
 

De oudervereniging is al weer druk bezig geweest om een aantal dingen te organiseren voor de kinderen. Sinterklaas is 

achter de rug en we zijn al volop bezig  met de kerst. De versieringen hangen in beide gebouwen en een aantal men-

sen is druk bezig met de organisatie voor het kerstfeest op school. 

 

Het leek ons hoog tijd om onszelf een keer te laten zien. Dus bij deze. 

 

Wij zijn de oudervereniging en bestaan uit (van links naar 

rechts): 

Hildemarthe Wieten, Kim Uitenboogaard, Gulcan Tozan, 

Joke Vaandering, 

Bianca vd Burg, Esther Kuilema, Bernita Zijlstra, Tamara Rieze-

bos, Heleen Iding. Op deze foto ontbreekt Geert Langeslag, 

maar ook hij is deel van de oudervereniging. 

 

Als oudervereniging zorgen we jaarlijks voor hand en span 

diensten bij 3 schoolactiviteiten: 

sinterklaas, kerst en het zomerfeest. Daarnaast zijn er nog een 

aantal kleinere activiteiten waar we onze medewerking aan 

verlenen. 

Om dit te kunnen organiseren, komen we een aantal keren 

per jaar bij elkaar om het hoe en wat te bespreken van deze activiteiten . Nou zijn we (natuurlijk) op zoek naar ouders 

die zin hebben om hier aan mee te helpen. 

 

 De eerst volgende vergadering is op  

WOENSDAG 13 DECEMBER om 19.30 in het hoofdgebouw. 

Wie zin heeft om langs te komen, is van harte welkom. Wie weet tot daar. 

 

In de bijlage zit ons jaarverslag van 2016-2017. Misschien leuk om eens te zien wat we nou eigenlijk allemaal doen. 

De oudervereniging van de Dirk van Dijkschool 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Het Veldboeket: 

 

COMBINATIEFUNCTIONARIS WORDT BUURTSPORTCOACH 

Landelijk wordt de naam "Combinatiefunctionaris" nauwelijks nog gebruikt, maar komt de term "BuurtSportCoach" vaker 

voor. In Kampen hebben wij besloten dat wij vanaf heden ook deze term gebruiken. Binnenkort zullen alle BuurtSport-

Coaches uit de gemeente Kampen nieuwe herkenbare kledingpakken ontvangen. Hierdoor zijn wij nog beter zichtbaar.  

 

Groep 4 t/m 8: 

Omdat veel scholen op dinsdag 12 dec dicht zijn, hebben de BuurtSportCoaches van Kampen een gave activiteit geor-

ganiseerd: Jumpen bij Rebound World in Zwolle. 

 

In Zwolle is nu een jaar de trampolinehal geopend en we wilden er altijd al heel graag heen met een grote groep kin-

deren. Het is echt super tof! Dit is dus de kans om tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met het jumpen bij 

Rebound World. De hal staat vol met trampolines, je kunt er trefbal spelen en diverse sprongen met een zachte landing  
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op het luchtkussen.  

 

We zoeken wel ouders die de kinderen kunnen brengen en/of halen zodat er veel kinderen heen kunnen. 

Opgeven en meer informatie klik hier.   

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

 

Extra openstelling zwembad de Steur 
 

Bericht van het zwembad: 

 

Via de algemene onderwijs bond hebben wij vernomen dat de basisscholen opnieuw opgeroepen worden om op 12 

december a.s. te staken. 

Wij willen graag alle leerlingen die hierdoor die dag niet naar school gaan, de mogelijkheid bieden om met korting te 

komen zwemmen. 

 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de bijlage met kortingsbonnen uitprint en uitdeelt aan uw leerlingen. 

Uiteraard zullen wij zorgen voor spetterende activiteiten. 

Zo biedt u als school een leuk alternatief aan en wordt ons de mogelijkheid geboden om deze kinderen een gezellig 

dagje uit te bieden. 

 

 

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/48372/trampoline-springen-bij-rebound-zwolle
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

