
 

Voorwoord 
 

Nog een week en dan kunnen we weer genieten van een heerlijke vakantie. Daar-

mee sluiten we een periode van toetsen, rapporten en oudergesprekken af. In de 

vakantie zal er bij school druk gewerkt worden aan het plein. Voor meer nieuws daar-

over verwijs ik u naar het bericht verderop in dit nieuws.  

We dachten dat we verlost waren van de griep….. Nog niet helemaal. Juf Angeline 

is nog niet helemaal beter. Zij hoopt binnenkort weer te kunnen beginnen. Na de 

vakantie zal juf Bernita tijdelijk afwezig zijn. Ook hierover verderop meer. 

 

Ik wens u een heel fijne vakantie toe! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander 

 

Komende activiteiten 
 

Maandag 19 en dinsdag 20 februari worden de oudergesprekken voor de groepen 

1 t/m 7 gehouden. Ook wordt dan het eerste rapport uitgedeeld. De groepen 8 heb-

ben vorige week de adviesgesprekken gehad. Donderdag 22 februari houdt groep 

3a zijn jaarlijkse klassenshow. Voor de ouders begint de show om 19.00. 

 

De hele volgende week gaan we genieten van een heerlijke vakantie. 

 

Nieuw kleuterplein 
 

Als het weer meewerkt wordt maandag 26 februari begonnen met de herinrichting 

van het kleuterplein aan de Zilverschoon. Het is de bedoeling dat de zandbak ver-

plaatst en kleiner wordt. De zandbak zal nu op de plek van het oude speelhuisje ko-

men. 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 rubberen tegels zullen plaatsmaken voor een boomschorson-

dergrond.  

We hopen dat het weer meewerkt en dat de werkzaamheden in iets meer dan een 

week afgerond kunnen worden. 

 

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

 

Nieuws vanuit het team 
 

Juf Bernita zal binnenkort een heupoperatie moeten ondergaan. Zij heeft veel pijn 

door slijtage en zal een nieuwe heup krijgen. Na de operatie zal zij nog een aantal 

weken moeten revalideren. Hoogstwaarschijnlijk zal zij na de voorjaarsvakantie op-

genomen worden en zal zij tot de meivakantie afwezig zijn. Gelukkig hebben we in 

Florentijn Luttik een goede vervangster gevonden. Florentijn komt uit Elburg en heeft 

een ruime ervaring in het onderwijs. Ook heeft ze veel gewerkt met  kleuters. Dinsdag 

20 februari zal ze een ochtend meedraaien in groep 1b/2a.  

 

Klassenshow groep 3a 
 

Donderdag houdt groep 3a zijn klassenshow. ’s Middags zal de show opgevoerd wor-

den voor groep 1a, 1b/2a,  4a, 4b/5b 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. 
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Agenda week 9 

 

ma 19. feb Oudergesprekken 1 

t/m 7  

di 20. feb Oudergesprekken 1 

t/m 7  

do 22. feb Klassenshow groep 3a  

 

Agenda week 8 

 

ma 26. feb Voorjaarsvakantie 

di 27. feb Voorjaarsvakantie 

wo 28. feb Voorjaarsvakantie 

do 1. mrt Voorjaarsvakantie 

vr 2. mrt Voorjaarsvakantie 
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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. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Woensdag 21 februari is het zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 5 & 6. Er doen vijf teams mee van deze school! Doe je 

nou niet mee, maar vind je het wel leuk om te kijken? Om 13:30 begint het toernooi en je bent van harte welkom om de 

teams aan te komen moedigen.  

 

Komende activiteiten: 

 

• Zeemeerminzwemmen. Groep 5,6,7 en 8. Inschrijven kan via sportpas.nl/kampen 

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

• Survivalzwemmen. Alle groepen. Zaterdag 7 april. Inschrijven kan via sportpas.nl/kampen 

  

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 informa-

tie 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 

 

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. 

 

 

mailto:info@dirkvandijkschool.nl
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
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
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Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 


