
 

Een nieuwe start!!!! 
 

Er is de afgelopen dagen hard gewerkt op het kleuterplein en het resultaat mag er 

zijn !! 

 

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. 

 

Komende activiteiten 
 

Dinsdag 20 maart gaan de groepen 4 t/m 6 naar de tennishal om onder professionele 

begeleiding een uur te tennissen.  

’s Middags hebben we om 13.15 uur onthulling van het nieuwe logo en de ingebruik-

neming van het kleuterplein. Van harte welkom! 

 

Woensdag 21 maart hebben we de hele ochtend een activiteit met alle OOK-

scholen. Verderop in dit nieuws meer daar over! 

 

Donderdag houdt groep 4b/5b zijn jaarlijkse klassenshow. Ook daarover meer in dit 

nieuws. 

 

OOK dag (belangrijke info!!) 
 

Woensdag 21 maart hebben we een activiteit met alle scholen van Stichting OOK. 

Groep 1 t/m 3 blijven gewoon op school en zullen een verteltheater aangeboden 

krijgen. 

 

Groep 4-5-6 gaan in groepjes naar verschillende musea in de stad. Dat varieert van 

de Koggewerf tot Stedelijk Museum. Belangrijk: De kinderen mogen rechtstreeks naar 

de Bovenkerk gebracht worden. Zij moeten daar om 8.30 uur zijn.  Tussen 11.45 uur 

en 12.00 uur mogen ze daar ook weer opgehaald worden..  

 

Bent u niet in de gelegenheid uw kind dan lopen ze gezamenlijk met de juf naar de 

kerk. Ze moeten dan wel om 8.00 uur op school zijn!! 

 

Groep 7 en 8 moeten tussen 8.30 -8.45 in de Stadskazerne (bibliotheek) zijn. Zij ver-

trekken op de fiets om 8.15 vanaf school. Dus graag op tijd zijn!! 

 

Screening logopedie 
 

Dinsdag 20 maart is er een screening logopedie voor kinderen die dit schooljaar 5 

worden. Betreffende ouders hebben hierover al bericht gehad. 
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Agenda week 12 

 

Ma - vr  • Schoolweek! 

Di  

20  mrt 

• Groepen 4 t/m 6 

gaan tennissen 

 

• Presentatie nieuwe 

logo 

 

• Screening logope-

die voor kinderen 

die dit schooljaar 

nog 5 worden. 

Wo  

21 mrt 

• OOK dag 

Do 

22 mrt 

• Klassenshow groep 

4b/5b 

 

 

 
 

Ma 

26 mrt 

• MR vergadering 

Do 

29  mrt 

• Sportmiddag als af-

sluiting thema 

“School in Bewe-

ging”  

 

Vr   

30 mrt 

• Paasvakantie 
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Klassenshow groep 4b/5b 
 

Donderdag houdt groep 4b/5b zijn klassenshow. ’s Middags zal de show opgevoerd worden voor groep 1a, 1b/2a,  3a, 

4a en 5a. ’s Avonds wordt de show gehouden voor ouders, opa’s en oma’s en broertjes/zusjes die de show niet gezien 

hebben. Aanvang is om 19.00 uur in de locatie Zilverschoon. De zaal is om 18.45 uur open. Voor de tijd kunt u een kopje 

koffie of thee drinken. 

 

Bevrijdingsloop 
 

Dinsdag 17 april wordt weer de jaarlijkse Bevrijdingsloop gehouden op de atletiekbaan van Isala. In verschillende leef-

tijdsklassen wordt 900 meter hardgelopen. Voor iedereen is een herinnering. Deelname kost € 2,--. Uw kind mag meedoen 

als hij/zij op 17 april 6 jaar of ouder is. Inschrijven kan op de intekenlijst bij de groep. Graag direct aan de leerkracht 

betalen! 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Aanstaande woensdag staat er voor de kinderen uit groep 3 en 4 de activiteit ‘boeren tikspel’ op het programma. De 

activiteit vind plaats in sporthal De Reeve. U kunt uw kind hier nog voor opgeven. Daarnaast wordt het weer lekker weer 

en wordt het tijd om weer te gaan korfballen. Voor de groepen 5 en 6 staat er een clinic korfbal op de planning. 

  

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. 

• Korbal clinic. Groep 5 & 6. Donderdag 29 maart en donderdag 5 april. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

 Interessante activiteiten op Sportpas:  

 

• 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. 

• Scouting meidendag. 4 t/m 17 jaar. Zaterdag 24 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/ 

 

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 

 

 

 

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/53020/korfbal-clinic
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
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/48097/meidendag-4-tm-17-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
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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

