
 

Oproep ouders voor schoolbieb (herhaalde 

oproep) 
 

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 

 

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 
 

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. 

 

Toetswe(e)k(en) 
 

De komende twee weken worden weer de halfjaarlijkse CITO toetsen afgenomen. De komende twee weken vertellen 

we u iets meer over de toetsen en wat we met de uitslagen doen. De informatie komt van het CITO 

 

De juf of meester krijgt de hele dag door informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Door te obser-

veren, beurten te geven, werk na te kijken. Onze toetsen helpen hem een eerlijk en nog beter beeld te krijgen. Ze laten 

zien waar je zoon of dochter staat, wat hij of zij kan. Ze laten de juf of meester zien waar je zoon of dochter goed in is, en 

waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. Natuurlijk ziet een leerkracht nog veel meer van je kind dan alleen die 

toetsscores. Ga dus lekker ontspannen om met de toetsen!  

 

Waarom toetsen we? 

 

Je kind duidelijk in beeld via het volgsysteem 

Om de ontwikkeling van je zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken scholen gebruiken van het Cito Volgsysteem 

primair en speciaal onderwijs. Met de bijbehorende LVS-toetsen bepaalt de juf of meester waar je kind staat in zijn ont-

wikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van jouw kind. Door naast de informatie die hij zelf al verkrijgt 

over zijn leerlingen ook twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse 

blik naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft je kind de beste 

kans om zijn talenten te ontwikkelen. 
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Agenda 

 

ma 15. jan Toetsweek 

di 16. jan Toetsweek 

wo 17. jan Toetsweek 

do 18. jan Toetsweek 

Info-avond “Mijn 

slimme kleuter be-

geleiden 

vr 19. jan Toetsweek 
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Toetsen van Cito 

 

• Met de toetsen van het Leerlingvolgsysteem volg je de hele basisschooltijd (groep 1-8) de leervorderingen. Hier-

mee kan een leerkracht onderwijsbehoefte signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of 

uitleg nodig hebben. Zo kan hij onderwijs geven dat het beste bij een kind past. 

• De Centrale Eindtoets (groep 8) maakt Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens. Het resultaat 

voor de eindtoets is een onafhankelijk advies voor de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Het is een 

bevestiging van het schooladvies of geeft de mogelijkheid dit te heroverwegen. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Het Veldboeket: 

 

Vorige week woensdag hebben we met een leuke groep van 11 kinderen weer leuke armbandjes en sleutelhangers 

gemaakt. Klik hier om een aantal foto's te bekijken.  

 

Dinoland. Groep 3-4-5. Woensdagmiddag 17 januari in Sporthal De Reeve. Dit enorm populaire spel 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 Sonnenberch 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.  

 

Let's play music. Groep 3 t/m 7. Woensdagmiddag 31 januari bij AMDG. Wil je kennismaken met verschillende instrumen-

ten? Kom dan naar de Let's Play Music middag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even opgeven via Sport-

pas. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.  

 

Aankomende activiteiten: 

Trommelworkshop voor groep 5 t/m 8 

Zaalvoetbaltoernooi groep 5 & 6 op woensdag 21 febr 

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 

 

Info avond “Mijn slimme kleuter begeleiden” 
 

Donderdag 18 januari zal Kim van Egmond, leerkracht van de Torenklas van de Stichting OOK, in samenwerking met Hilde 

van der Tuin, Kinder- en Jongerencoach, een avond verzorgen over de begeleiding van kinderen met een ontwikkelings-

voorsprong uit groep 1,2 en 3. Voor de kerstvakantie hebt u al meer informatie over deze avond gehad. Bij de kleuter-

groepen hangen nog posters. Van harte aanbevolen. 

 

Oproep stripbladen 
 

Zo nu en dan mogen de kinderen heerlijk ontspannen strips lezen. Wie heeft er nog stripbladen over. Donald Duck, Tina, 

Bobo etc. We kunnen het prima gebruiken. Als u iets hebt geef het aan uw kind mee en lever het in bij de leerkracht. 

 

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 

 

 

https://www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/
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
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/49687/lets-play-music
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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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.facebook.com/DirkVanDijkschool

