
 

Voorwoord 
 

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie in Nederland 

of elders. Strenge vorst zorgde voor veel schaatsplezier maar betekende ook dat er 

niet gewerkt kon worden aan het kleuterplein. Verderop in dit nieuws meer daarover. 

 

We zijn nu al ruim in de tweede helft van het schooljaar. Voor de vakantie zijn alle 

toetsen en rapporten verwerkt en hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. 

Ook hebben we vlak voor de vakantie de schoolkranten meegegeven die er, dankzij 

een geweldige redactie, er weer prachtig uitzagen.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander 

 

Komende activiteiten 
 

Dinsdag start de herinrichting van het kleuterplein. Dit zal voor overlast zorgen en we 

vragen u extra op uw kind te letten omdat er voertuigen en machines op het plein 

zullen staan.  

 

Donderdag 15 maart gaan de kinderen van de Zilverschoon een paar uurtjes naar 

de atletiekbaan van AV Isala. Wat ze daar gaan doen hoort u zeer binnenkort. 

 

Nieuw kleuterplein 
 

Dinsdag 6 maart wordt begonnen met de herinrichting van het kleuterplein aan de 

Zilverschoon. Het is de bedoeling dat de zandbak verplaatst en kleiner wordt. De 

zandbak zal nu op de plek van het oude speelhuisje komen. Op de huidige plek van 

de zandbak komt een gloednieuw speelhuis met klim- en schommelmogelijkheden. 

Verder zal langs het hek en één kant van de zandbak een haag geplaatst worden. 

Verder zullen er wat reparatiewerkzaamheden aan het plein plaatsvinden. De rub-

beren tegels zullen plaatsmaken voor een boomschorsondergrond.  

 

Ook op het plein aan de Tormentil zullen een paar werkzaamheden verricht worden. 

 

Nieuws vanuit het team 
 

Juf Bernita uit groep 1b/2a zal volgende week donderdag worden geopereerd aan 

haar heup. Deze week zal ze nog werken maar is juf Florentijn, die haar gaat vervan-

gen, ook aanwezig. De verwachting is dat juf Bernita tot de meivakantie niet op 

school zal komen. Wij wensen haar vanaf hier een voorspoedig herstel toe. 

 

Juf Angeline zal deze week afwezig zijn. Zij wordt op donderdag vervangen door 

Henny Vos en vrijdag door juf Marion. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

 

Woensdag 21 februari vond het zaalvoetbaltoernooi plaats. Er deden maar liefst 4 

teams van De Dirk van Dijkschool mee! Er werd sportief en fanatiek gevoetbald. Uit-

eindelijk is werd de finale gespeeld tussen De Rood-Gelen (Dirk van Dijk) en De Maf-

fies (De Morgenster). Helaas werd er na een spannende finale uiteindelijk met pe-

nalty’s verloren.  Het was even balen maar jullie kunnen trots zijn op jullie zelf! Het was 

een geslaagd toernooi. 
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Agenda week 10 

 

Di  

5 mrt 

Start renovatie kleuter-

plein 

 

Agenda week 11 

 

Do  

15  mrt 

Groepen Zilverschoon 

naar atletiekbaan 
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Komende activiteiten: 

 

• Zeemeerminzwemmen. (inschrijving is al vol) 

• Boerentikspel. Groep 3 & 4. Woensdag 21 maart. Meer informatie volgt nog.  

• Survivalzwemmen. Alle groepen. Zaterdag 7 april. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

  

Interessante activiteiten op Sportpas:  

 

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

• Tennis. Groep 5,6,7 & 8.Vier introductielessen op een echte tennisbaan. 28 Maart en 4,11,18 april. Meer informatie 

en inschrijven klik hier. 

• Sportmix. 5 t/m 8 jaar. 7 Maart. 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/ 

 

Fitter op school 
 

De hele school is in het kader van het thema “School in Beweging” druk bezig met sporten, informatie zoeken en uitwer-

ken, knutselen maar vooral bewegen! 

 

In de voorjaarsvakantie zijn we verrast, met dank aan juf Hermien, met een gratis halfjaar abonnement op “F itter op 

school”. Op de site  van “Fitter op school” staan bewegingsfilmpjes voor een korte en intensieve workout / energizer in 

de klas. Deze filmpjes kan de leerkracht met een simpele druk op de knop af laten spelen op het digibord in de klas. De 

leerlingen doen de bewegingen na en vervolgen na afloop van het filmpje de les. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel 

beweging een goede invloed heeft op de concentratie en het leren. We zijn benieuwd! 

 

Hulp gezocht  

 

HULP GEZOCHT:  

We zijn nog steeds 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 Hollander via info@dirkvandijkschool.nl. Gelukkig hebben we al wel een aantal aanmeldingen binnen, waarvoor 

dank. 

 

 

 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/52133/survivalzwemmen
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50643/cruijff-court-2018
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
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/50183/introductie-tennisclinic-4-lessen-voor-basisschoolkids-vanaf-groep-5
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/52396/nieuw-sportmix-kampen-5-tm-8-jaar
mailto:bsc.daphne@hotmail.com
https://www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/
https://www.facebook.com/CF.IJsselmuiden/
mailto:info@dirkvandijkschool.nl
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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 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://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

