
 

Voorwoord 
 

De drukke, maar altijd gezellige decembermaand is al 

weer achter de rug. Ik wil graag iedereen, en met 

name de oudervereniging, hartelijk danken voor hun 

inzet. Het was weer geweldig. Zo waren de gebouwen 

prachtig versierd en konden de ouders genieten van 

een heerlijk stamppotbuffet. We gaan nu genieten van 

twee weken Kerstvakantie. We beginnen weer op 

maandag 8 januari. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hollander, locatieleider 

 

Info avond “Mijn slimme kleuter begeleiden” 
 

Donderdag 18 januari zal Kim van Egmond, leerkracht van de Torenklas van de Stich-

ting OOK, in samenwerking met Hilde van der Tuin, Kinder- en Jongerencoach, een 

avond verzorgen over de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoor-

sprong uit groep 1,2 en 3. Alle informatie vindt u in de bijlage. 

 

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. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Het Veldboeket: 

 

Vanaf het nieuwe jaar heetten de Combinatiefunctionarissen in Kampen "BuurtSportCoach". Deze term wordt landelijk 

meer gebruikt en gaan we in gemeente Kampen nu ook doorvoeren. Het zijn dezelfde mensen, maar met een andere 

naam. Ook zijn de BuurtSportcoaches goed herkenbaar in hun nieuwe kleding, een rode trainingsjas met naam en logo.  

 

Vakantie-activiteit: 

 

Zodra de vakantie-activiteit nog rond komt, zal ik de uitnodiging via de mail versturen. We willen graag gaan klimmen in 

een klimhal.  

 

Komende activiteiten: 

 

Groep 6 t/m 8:  

Sleutelhangers en armbandjes maken. Omdat er eindeloos veel variaties in kleuren en uitvoeringen te maken zijn, gaan 

we ook dit jaar weer armbandjes en sleutelhangers maken. Op woensdag 10 januari. Doe je (weer) mee? Klik hier om in 

te schrijven en meer informatie.  

 

Groep 1 t/m 8: 

Schaatsen bij Flevonice. Op woensdagmiddag 24 januari gaan we weer schaatsen bij Flevonice. Dit was vorig jaar zo'n 

groot succes dat we er weer heen gaan. Kinderen uit groep 1 t/m 4 wel graag onder begeleiding van een volwassene. 

Ook zoeken we ouders die willen rijden. Rijders hebben gratis entree. Klik hier om in te schrijven en meer informatie.  

 

Groep 7 & 8: 

Kids-Fitness. In IJsselmuiden heb ik een activiteit georganiseerd in samenwerking met Sportcentrum Sonnenberch. Uiter-

aard morgen er ook kinderen uit Kampen meedoen. Lijkt uw zoon/dochter het leuk om kennis te maken met Fitness? Dan 

is dit bij Sportcentrum Sonnenberch mogelijk. Een speciaal conditie-, kracht en lenigheidscircuit met verschillende onder-

delen samen met een fitnessinstructeur. Klik hier om in te schrijven en meer informatie.  
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Agenda 

 

Kerstvakantie tot en met zondag 7 

januari 2018 

 

 
 

 

 

 

 

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
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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

