
 

Voorwoord 
 

Door omstandigheden was er vorige week geen oudernieuws. Afgelopen week wa-

ren veel leerkrachten ziek en moest veel vervanging geregeld worden. Dan blijkt dat 

het lerarentekort echt nijpend wordt. Gelukkig hebben we “de schade” beperkt we-

ten te houden door de inzet van het gehele team. Op dit moment hebben we geen 

ziekte meer bij de leerkrachten en ik hoop dat we dat zo houden. Ik wil ook u als 

ouders bedanken voor het begrip voor het feit dat we te maken hadden met over-

macht. 

 

Komende activiteiten 
 

Dinsdag 13 en donderdag 15 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 

plaats. Alle ouders hebben daar een uitnodiging voor gehad. 

Uiterlijk woensdag 14 februari krijgen de ouders van de groepen 1 t/m 7 de uitnodi-

gingen voor de oudergesprekken van 19 en 20 februari. Ook op woensdag is er een 

GMR vergadering. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle openbare scholen 

in Kampen en IJsselmuiden.  

 

Volgende week maandag en dinsdag (19 en 20 februari) worden zowel ’s middags 

als ’s avonds de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 gehouden.  

Donderdag 22 februari houdt groep 3a zijn klassenshow. Meer informatie daarover in 

het oudernieuws van volgende week. 

 

Oudergesprekken en rapporten 
 

Volgende week maandag en dinsdag worden de oudergesprekken voor groep 1 

t/m 7 gehouden en krijgt u het eerste rapport. Ook krijgt u de uitslagen van de half-

jaarlijkse Cito-toetsen. Over deze toetsen bent u al eerder via dit nieuws geïnfor-

meerd. 

 

Twee opmerkingen over het rapport: 

 

Groep 5 t/m 8 hebben in plaats van de cijfers voor de zaakvakken (geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur) een nieuw onderdeel op het rapport. Het onderdeel We-

reldwijs kent twee beoordelingen: inzet/betrokkenheid en presentatie/resultaat.  

Bij de halfjaarlijkse toetsen zal de AVI-toets ontbreken. Dat heeft twee redenen. Door 

de vele ziekte hebben we nog niet bij alle leerlingen de AVI kunnen afnemen en de 

AVI toetsen zijn vernieuwd en de mogelijkheid om de nieuwe uitslagen in het admi-

nistratiesysteem op te nemen is er pas medio volgende week. 

 

Nieuw thema “School in beweging”. 
 

Dinsdag 6 februari hebben we gezamenlijk het nieuwe thema geopend. Voor een 

verslag hiervan verwijzen we naar de site. Het nieuwe thema waar we de komende 

weken mee aan de slag gaan is “School in beweging”. Een ruim thema waarin het 

sportieve element zeker ook een plaats vindt. Zo heeft groep 4a al bezoek gehad 

van een sportmasseur en doet de bovenbouw mee met de Daily Mile. Iedere och-

tend wordt 1,6 kilometer gelopen/gerend. Voor meer informatie zie de site. 

 

School in beweging geldt ook voor de school zelf. Na de voorjaarsvakantie vertellen 

we u meer!! 

 

U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van alle activiteiten via Facebook, 

Parro en/of de site. 
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Agenda week 7 

 

di 13. 

feb 

Oudergesprekken 

groep 8 

wo 14. 

feb 

Uitnodigingen ouderge-

sprekken 1 t/m 7 mee 

GMR vergadering 

do 15. 

feb 

Oudergesprekken 

groep 8 

 

Agenda week 8 

 

ma 19. 

feb 

Oudergesprekken 1 t/m 7 

di 20. 

feb 

Oudergesprekken 1 t/m 7 

do 22. 

feb 

Klassenshow groep 3a 
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Hulp gezocht (herinnering) 

 

Op woensdag 21 maart organiseren wij voor alle kinderen van OOK een dag die in het teken staat van ‘Cultureel erfgoed 

in Kampen’. Voor groep 1, 2 en 3 zijn er verschillende activiteiten op school georganiseerd. Groep 4, 5 en 6 bezoeken 

diverse musea en groep 7 en 8 gaan op ontdekkingstocht in de binnenstad naar de ‘schatten’ van Kampen. 

 

HULP GEZOCHT:  

We zijn op zoek naar ouders die op woensdag 21 maart, tussen 8.30u en 12.00u, groepjes leerlingen (groep 4 t/m 8) willen 

begeleiden tijdens het museumbezoek of de ontdekkingstocht op woensdag 21 maart. U kunt zich opgeven bij Jan Hol-

lander via info@dirkvandijkschool.nl. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

U bent al een paar jaar gewend dat Esther Voet iedere week een stukje schrijft over de buitenschoolse activiteiten van 

het Veldboeket. Esther heeft een (tijdelijke) nieuwe functie gekregen bij de Gemeente Kampen als JOGG-medewerker 

(Jongeren op Gezond Gewicht). De buitenschoolse activiteiten worden voortaan georganiseerd door Daphne Noord-

man. Zij is al bekend binnen de school. Ze geeft al een aantal uren gymlessen en gaat nu dit gedeelte overnemen. Zelf 

blijft Esther nog wel de drie groepen op donderdagochtend gymles geven. Wij willen Esther vanaf deze plaats bedanken 

voor haar inzet en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie. 

 

Het Veldboeket: 

 

Sinds deze week neem ik (Daphne Noordman) de buitenschoolse uren van Esther Voet over. Ik geef op deze school al 

gymles aan de groepen 3 en 4.  

 

De eerste activiteit die ik organiseer is een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen uit groep 5 & 6. We spelen 4 tegen 4 en 

je kan je opgeven via sportpas (zie hieronder). 

 

Komende activiteiten: 

 

• Zaalvoetbaltoernooi. Groep 5 & 6. Woe. 21 febr. Sporthal De Reeve. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

Interessante activiteiten op Sportpas:  

 

• Cruyff Court toernooi. Groep 7 & 8. Meer informatie klik hier.  

• SportMix. 5 t/m 9 jaar. 7, 14 en 21 febr. Meer informatie en inschrijven klik hier.  

• SportMix. 8 t/m 13 jaar. 7, 14 en 21 febr. Meer informatie en inschrijven klik hier.  

• Muzikale inloop Quintus. 0 t/m 6 jaar. 10 febr. Meer informatie en inschrijven klik hier.  

• Wielrennen. Een seizoen kennismaken met Wielrennen. Groep 5 t/m 8. Meer informatie en inschrijven klik hier.  

• Tennis. Groep 2,3 & 4.Vier introductielessen op een echte tennisbaan. 28 Maart en 4,11,18 april. Meer informatie 

en inschrijven klik hier. 

 

Sportieve groet, 

 

Daphne Noordman 

 

Buurtsportcoach Het Veldboeket & IJsselmuiden 

 

 

E-mail: bsc.daphne@hotmail.com 

 

Werkdagen: Ma - Di- Wo- Do 

 

Facebook: www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/ 

www.facebook.com/CF.IJsselmuiden/ 

 

 

Jaarplanning 
 

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link. 

 

 

 

 

 

mailto:info@dirkvandijkschool.nl
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/51183/zaalvoetbaltoernooi-groep-5-6
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50643/cruijff-court-2018
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/49968/nieuw-sportmix-kampen-5-tm-8-jaar
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/49969/sportmix-kampen-8-tm-12-jaar
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50253/kunstmiddag-muzikale-speeltuin-inloop
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50852/rabojeugdplan
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50182/introductie-tennisclinic-4-lessen-voor-kids-uit-groep-2-3-en-4
mailto:bsc.daphne@hotmail.com
https://www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/
https://www.facebook.com/CF.IJsselmuiden/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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Inschrijving nieuwe kleuters 
 

Wordt uw zoon/dochter dit kalenderjaar 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.facebook.com/DirkVanDijkschool

