
 

Voorwoord 
 

Over een week gaan we al weer genieten van twee weken kerstvakantie. Ik wens u 

namens het team allemaal heel fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral ge-

zond 2018! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hollander, locatieleider 

 

Oproep ouders voor schoolbieb 
 

Enthousiaste ouders gezocht voor de schoolbibliotheek 

 

De Dirk van Dijkschool is op zoek naar enthousiaste (groot-)ouders die willen meehel-

pen met het opstarten van de nieuwe schoolbibliotheek. Dit gebeurt in samenwer-

king met de Bibliotheek Kampen. 

 

We zijn op zoek naar (groot-)ouders die willen helpen bij het ‘inwerken’ van de col-

lectie: 

• Je ‘plaatst’ de boeken van de school in het digitale schoolbibliotheeksysteem 

en/of 

• Je plakt etiketten en labels op de boeken. 

• Je werkt in twee- of drietallen, deels samen met de leesconsulent van de Bibli-

otheek 

• De werkzaamheden vinden plaats op school 

• Dit kost je een paar uur per week (werkdagen en –tijden in overleg) 

• We zoeken ongeveer 4-5 (groot-)ouders die affiniteit hebben met (of meer wil-

len leren over) kinderboeken en lezen 

 

Als de schoolbibliotheek geopend is, hopen we dat je ons wilt blijven helpen: 

• Je begeleidt de (jongere) leerlingen bij het inleveren en uitlenen en geeft ad-

vies 

• Je houdt de schoolbibliotheek netjes, samen met de leerlingen 

• Je geeft tips voor de aanschaf van nieuwe boeken 

• Dit kost je ongeveer een uur per week 

• De Bibliotheek verzorgt hiervoor een scholing van 2 dagdelen 

 

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij: 

 

Juf Louky (louky@dirkvandijkschool.nl) , juf Mariette (mariette@dirkvandijkschool.nl)  

 

of Daphne Briggs, leesconsulent dbriggs@bibliotheekkampen.nl 

 

 

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 
 

Vorige week hebben de kinderen allemaal een aantal setjes met eigengemaakte kaarten meegekregen. Het is de be-

doeling dat ze deze proberen te verkopen á 6,-- per setje. De opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de school-

pleinen. Wilt u vrijdag 22 december het geld en de overgebleven kaarten inleveren bij de groepsleerkracht? 
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Agenda 

 

wo 20. dec 2017 School van de 

Week Steur  

do 21. dec 2017 Kerstviering  

Groep 4 zingt 

kerstliedjes in Vij-

verhof  

Kinderen 's mid-

dags vrij!  

ma 25. dec 2017 Kerstvakantie  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:louky@dirkvandijkschool.nl
mailto:mariette@dirkvandijkschool.nl
mailto:dbriggs@bibliotheekkampen.nl


NIEUWSBRIEF DIRK VAN DIJKSCHOOL  

 

PAGINA 2  

 

Kerstviering  
 

Op donderdag 21 december vieren we ons jaarlijkse kerstfeest. Dit willen we weer doen met een 

maaltijd voor de kinderen 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. 

 

Zorgt u er voor dat de  kinderen donderdagmorgen een plastic tas, bord, bestek en een beker meebrengen? 

 

De kinderen zijn allemaal donderdagmiddag 21 december vrij. 

 

 

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. 

 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 6 t/m 8: 

 

Sleutelhangers en armbandjes maken van fel gekleurd touw. Elk jaar organiseer ik samen met juf Louky een gezellige 

woensdagmiddag om armbandjes en sleutelhangers te maken. Er zijn enorm veel mogelijkheden en uitvoeringen. Dus 

ook kinderen die het al eens gemaakt hebben, kunnen gerust nog eens komen. Woensdag 10 januari om 13.30u in het 

lokaal van juf Louky. Inschrijven kan hier.   

 

Groep 1 t/m 8: 

 

Schaatsen bij Flevonice. Op woensdag 24 januari gaan we weer schaatsen bij Flevonice. We vragen ouders om te rijden 

om alle kinderen te brengen en te halen. Ouders die rijden hebben gratis toeging. Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen 

alleen mee onder begeleiding van een volwassene. Toegang €4,50 pp en schaatshuur €3. De inschrijving is geopend, klik 

hier.  

 

Groep 7 & 8: 

 

Kids-Fitness. Voor de kinderen in IJsselmuiden heb ik Kids-Fitness bij Sportcentrum Sonnenberch georganiseerd. Als er kin-

deren uit Kampen het leuk vinden om daaraan deel te nemen, dan mogen ze zich uiteraard inschrijven. Meer informatie 

klik hier.    

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48586/armbandjes-sleutelhangers-maken
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48982/schaatsen-het-veldboeket
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48426/kids-fitness


NIEUWSBRIEF DIRK VAN DIJKSCHOOL  

 

 

PAGINA 3  

 

School van de week zwembad de Steur 
 

Deze week zijn we school van de  week van zwembad de Steur.  Zie hieronder de info en de bijlage voor de kortings-

bon.  

 

De kinderen van onze school mogen met een kortingsbonnen tegen een speciaal tarief van €3,00  komen zwemmen in 

het zwembad De Steur.   

 

Tijdens ‘School van de Week’ kan er gezwommen worden op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur  

 

Het is een buitenschoolse activiteit waar de school niet verantwoordelijk voor is.  

 

 Het wedstrijd- en doelgroepen-bad is op vrijdag van 16:30 – 18:00 uur gesloten voor recreatie. Het recreatie-bad is van 

13:30 uur tot 21:00 uur geopend  

 

 

Voorwaarden:  

• De bon is alleen geldig voor 1 persoon en zonder kortings-bon betekent dat het de gewone toegangsprijs van € 

5,40 betaald.  

• De kortingsbonnen gelden alleen voor de kinderen van de genoemde basisschool.  

 

Wanneer het schoolkind niet in het bezit is van een geldige diploma kan het school kind alleen korting en toegang krijgen 

met een betalende volwassenen. De toegang voor een bezoeker is € 5,40, ook als u zelf niet gaat 

 

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

