
 

Voorwoord 
 

Afgelopen week hebben we ons nieuwe logo en motto onthuld. Het logo is zeer positief 

ontvangen. Het geeft in de vorm van de wereldbol met vier pijlen de maatschappij weer 

met de vier domeinen waar we ons op richten te weten Burgerschap/Cultuur, 

ICT/Mediawijsheid, Bouw/Techniek en Natuur/Milieu. Verder geeft ons motto “Wij(s) in de 

maatschappij” weer wat we met ons onderwijs willen. De kinderen voorbereiden op een 

volwaardige deelname aan de maatschappij. 

 

Ook hebben we het nieuwe speeltoestel op het kleuter-

plein in gebruik genomen. De kinderen maken er volop 

gebruik van. Ook de locatie aan de Tormentil hebben 

afgelopen vrijdag meerdere nieuwe speelmaterialen 

gekregen die maandag in gebruik zullen worden geno-

men. 

 

 

Ook hebben we woensdag in alle groepen nieuwe digitale borden gekregen. We kunnen 

het allemaal weer scherp zien. 

 

Kortom, afgelopen week stond in het teken van allerlei vernieuwingen. Over de ontwikke-

lingen op het gebied van het onderwijs zal ik u de komende weken berichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander, locatiedirecteur 

 

 

Komende activiteiten 
 

Maandagavond is er weer een MR vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur in 

de locatie Zilverschoon en is in principe openbaar. De agenda vindt u op de site. Don-

derdagmiddag heeft de bovenbouw in het kader van het thema School in Beweging 

een sportmiddag georganiseerd voor de hele school. De sportmiddag zal op beide plei-

nen gehouden worden. 

 

Vrijdag is de eerste dag van de Paasvakantie. We beginnen weer op maandag 3 april. 

 
 

Speeltoestel Kleuterplein 
 

Het speeltoestel op het kleuterplein is geleverd door het bedrijf Outdoor aan de Zam-

bonistraat. Hun speelgoed is volgens eigen zeggen speciaal voor wijsneuzen, dus dan 

zitten ze bij ons goed! Ik wil het bedrijf in de persoon van Etjen de Leeuwe hartelijk 

danken! Door toch op zaterdag 17 maart in de snijdende kou het toestel te plaatsen 

kon de ingebruikname op dinsdag gewoon doorgaan! 

 

Bevrijdingsloop 
 

Inschrijven voor de bevrijdingsloop kan nog tot woensdag 28 maart. Informatie en intekenlijsten hangen bij de groepen. 

Graag betalen bij inschrijving! 

 

Agenda 

26-3-2018 

• 20.00 MR vergadering 

29-3-2018 

• 13.15 Sportmiddag 

30-3-2018 

• Paasvakantie 

 

 

2-4-2018 

• Paasvakantie 

4-4-2018 

• Kleutergroepen naar Kin-

derboerderij 

• School vd week zwem-

bad de Steur 

5-4-2018 

• Verkeersexamen groep 7 

• Klassenshow groep 6a 

6-4-2018 

• School vd week zwem-

bad de Steur 
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Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Op 20 april is het weer zover: de koningsspelen! De buurtsportcoaches zijn al druk bezig met organiseren van deze dag, 

maar bij de uitvoer hebben we hulp nodig. Bij elke klas hangt een inschrijflijst  waar u zich kan opgeven. 

 

We hebben hulp nodig bij:  

 

• Groep 1 & 2 Hulp bij het ontbijt begin van de ochtend en Spel- en groepsleiders na het ontbijt. Spelletjes vinden 

in en om de school plaats. 

• Groep 3 & 4: Hulp bij het ontbijt begin van de ochtend. Spel - en groepsbegeleiders op het Wit-Blauwveld. Even-

tueel ook helpen met opbouwen van de spellen.  

• Groep 5 t/m 8: Hulp bij het ontbijt begin van de ochtend. Spelbegeleiders op het Wit-Blauwveld. Eventueel ook 

helpen met klaarzetten van de spellen.  

 

Komende activiteiten: 

 

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

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

• Basketbal clinic. Groep 5 t/m 8. Woensdag 4 & 11 april. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

• Basketbaltoernooi. Groep 5 t/m 8. Woensdag 18 april. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

Oefenen bevrijdingsloop.  

 

• Donderdag 5 april. Groep 3 t/m 5. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

• Donderdag 5 april. Groep 6 t/m 8. 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. 

 

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/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/53310/basketbal-clinic
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/53315/het-kamper-basketbaltoernooi
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/53311/les-1-oefenen-bevrijdingsloop-groep-3-4-5
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/53312/les-1-oefenen-bevrijdingsloop-groep-6-7-8
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
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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

