
 

Komende activiteiten 
 

Dinsdag 13 maart gaan de groepen 8 ’s middags naar de bibliotheek. 

 

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

de atletiekbaan van AV Isala. ’s Middags krijgen de groepen 6 t/m 8 bezoek van een 

journalist van de Stentor die de kinderen meer zal vertellen over het interviewen van 

mensen. Van die kennis kunnen ze gebruik maken bij de onderzoeksvragen van het 

thema “School in Beweging”.  

 

Een nieuwe start 
 

Wij hopen van harte dat het kleuterplein aan het eind van de week helemaal klaar 

is. Dit is ook een reden voor een feestje: 

 

Dinsdag 20 maart om 13.15 uur zal op het kleuterplein aan de Zilver-

schoon het nieuwe logo en ons nieuwe motto gepresenteerd/onthuld 

worden. Ook zal dan het kleuterplein officieel “geopend” worden. Wij 

nodigen alle ouders en belangstellenden van harte uit daarbij aan-

wezig te zijn.  
 

Met het nieuwe logo willen we de nieuwe weg die we zijn ingeslagen naar buiten 

uitdragen. Volgens ons geeft het ontwerp uiting aan deze richting. Wij hopen van 

harte dat u, bij het zien van het nieuwe logo, het helemaal met ons eens bent! 

 

Wij zouden het heel fijn vinden om dit officiële momentje met ons te vieren! 

 

In de loop van de tijd zullen alle zaken waarop ons logo staat aangepast worden, te 

beginnen met de site. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Afgelopen woensdag vond het zeemeermin zwemmen plaats in zwembad De Steur. 

Het was even een gedoe om de staart aan te krijgen, maar daarna konden ze aan 

de slag. Na een paar keer heen en weer zwemmen had iedereen de slag door en 

bewogen de kinderen als echte zeemeerminnen door het water. Na 45 minuten was 

iedereen moe maar voldaan. De staarten gingen uit en de kinderen mochten de rest 

van de middag nog vrij zwemmen in het zwembad. 

 

 

Komende activiteiten: 

 

Boerentikspel. Groep 3 & 4. Woensdag 21 maart. Meer informatie en inschrijven klik 

hier. 

 

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 informa-

tie en inschrijven klik hier.  
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Agenda week 11 

 

Di 

13 mrt 

Groepen 8 gaan naar 

de bieb 

Do  

15 mrt  

Groep 1 t/m 5 gaan 

naar de atletiekbaan. 

 

Agenda week 12 

 

Ma - vr  Schoolweek! 

Di  

20  mrt 

Presentatie nieuwe logo 

Wo  

21 mrt 

OOK dag 

Do 

22 mrt 

Klassenshow groep 

4b/5b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/52523/boerentikspel
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
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Tennis. Groep 2,3 & 4.Vier introductielessen op een echte tennisbaan. 28 Maart en 4,11,18 april. Meer informatie en in-

schrijven 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/ 

 

 

OOK dag 

 

We hebben gelukkig veel ouders bereid gevonden te helpen bij de OOK dag van volgende week woensdag. De ouders 

die zich opgegeven  hebben wil ik hartelijk bedanken. In de loop van deze week krijgen deze ouders meer informatie. 

 

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

