
 

Voorwoord 
 

Allereerst wens ik u namens het team een heel gelukkig en vooral gezond 2018. Ik 

hoop dat we samen met u er weer een prachtig jaar voor de school van gaan ma-

ken. Er staat nogal wat op stapel. Zo wordt in de voorjaarsvakantie het schoolplein 

aangepakt, krijgen we een nieuw logo  en bouwen we het thematisch werken verder 

uit. Informatie over de stand van zaken van dit laatste punt krijgt u op de ouderavond 

van 25 januari aanstaande. Ik nodig u hiervoor van harte uit. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hollander, locatieleider 

 

Ouderavond Thematisch werken 
 

Donderdag 25 januari is er een algemene ouderavond voor alle groepen. Op die 

avond vertellen we u meer over het thematisch werken. Hoe ver zijn we en wat staat 

er te gebeuren. De avond staat onder leiding van Marian Koolhaas. Zij begeleidt ons 

bij het invoeringsproces. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de 

locatie Zilverschoon. 

 

Schakeltaalklas 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Kampen heeft al een tijd een schakeltaalklas. Deze 

klas is bedoeld voor kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen 

en net in Nederland zijn. De klas was altijd gehuisvest in het Meerrijk maar met ingang 

van 8 januari bij ons in de locatie Zilverschoon. Op dit moment zitten er 7 kinderen in 

de groep. Iedere ochtend, behalve de woensdag, krijgen zij les van Geanne Heldoorn. De lessen worden gegeven in het 

BSO lokaal. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Het Veldboeket: 

 

In het nieuwe jaar staan er voor alle kinderen weer veel leuke activiteiten op de agenda. Het is wellicht handig om deze 

activiteiten samen met uw zoon/dochter door te nemen. 

Hierbij een overzicht. Ook kunt u altijd zelf op Sportpas kijken en inschrijven voor de activiteiten die uw kind(eren) leuk 

vinden. 

 

Armbandjes en sleutelhangers maken. Groep 6-7-8. Woensdagmiddag 10 januari in het lokaal van juf Louky. Juf Louky 

en juf Esther zullen jullie leren hoe je deze sleutelhangers en armbandjes moet knopen. Het is leuk voor jongens en meisjes. 

Informatie en inschrijven klik hier.  

 

Dinoland. Groep 3-4-5. Woensdagmiddag 17 januari in Sporthal De Reeve. Dit enorm populaire tikspel spelen we vaak 

tijdens de gymzaal. Bijna alle kinderen juichen als dit spel klaarstaat. Vraag maar aan uw zoon/dochter of hij/zij dit kent 

en hij/zij zal vast en zeker mee willen doen. Informatie en inschrijven klik hier.  

 

Kids-fitness. Groep 7-8. 3x op donderdagmiddag vanaf 18 januari bij Sportcentrum Sonneberch in IJsselmuiden. Onder 

begeleiding van een fitnesstrainer krijgen de kinderen 3 echte fitness lessen. Uiteraard wel speciaal voor kinderen en 

wordt er niet gewerkt met hele zware gewichten. Lijkt uw zoon/dochter dit leuk? Meer informatie en inschrijven klik hier.  

 

Schaatsen. Groep 1 t/m 8. Woensdagmiddag 24 januari bij Flevonice. We gaan ook dit jaar weer schaatsen bij Flevonice. 

Er zijn nog veel plekken vrij. We zoeken ook ouders die de kinderen willen brengen en halen. Ouders die rijden hebben 

gratis toegang. Naast het schaatsen is er ook een leuke bandenglijbaan, speeltuin en skelterbaan. Een super leuke mid-

dag voor alle leeftijden. Meer informatie en inschrijven klik hier.  
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Agenda 

 

Er zijn geen bijzondere activiteiten 

deze week 

 

 
 

 

 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48586/armbandjes-sleutelhangers-maken
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/49128/dinoland
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48426/kids-fitness
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48982/schaatsen-het-veldboeket
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Europa Kinderhulp (ingezonden) 
 

Wie wil er komende zomer een speelkameraadje bij? 

 

Beste ouders van leerlingen, 

 

De zomervakantie lijkt voor u en uw kinderen misschien nog ver weg. Toch zijn er vast al 

plannen gemaakt. Niet ver van u vandaan, in bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Rotterdam of We-

nen leven kinderen die helemaal geen plannen maken. Niet omdat ze dat niet willen, 

maar omdat een vakantie er voor hen niet in zit. Ze hebben wel een lange poos vrij, maar 

moeten dan spelen in een veel te klein appartement. Meestal zonder een park of speeltuin 

in de buurt. Vader of moeder is verdwenen, of heel weinig thuis, oudere broertjes of zusjes 

moeten voor de kleintjes zorgen, in vaak veel te kleine behuizing. Zou u eens willen overwegen om één van deze kinderen 

een vakantie te gunnen? In de zomervakantie. Bij u thuis. Voor twee of drie weken. Een bed, een extra bordje, een beetje 

extra aandacht en verder gewoon meedraaien in het gezin. Dat is voldoende. Daarmee kunt u zo'n kind al de tijd van 

zijn of haar leven bezorgen.  

 

Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks 1.500 kansarme kinderen in Nederland met vakan-

tie kunnen. We zijn elk jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor deze kinderen die het zo hard nodig 

hebben er eens even "uit" te zijn.  

 

De kinderen komen voor 2 cq. 3 weken naar Nederland. In Overijssel nodigen wij kinderen uit de volgende landen uit: 

Oekraïne, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op www.europakinderhulp.nl. 

Of neem contact op met het Secretariaat nieuwe gastgezinnen Overijssel: dhr. Arjan ter Haar, tel: 0523 - 610 197 of per 

email: arjan.terhaar@europakinderhulp.nl 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens alle medewerkers uit de Regio Overijssel, 

Johan IJsendorn 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.europakinderhulp.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

