
 

Week14 

Komende activiteiten 
 

Dinsdagmiddag zijn de groepen 6 t/m 8 naar de atletiekbaan geweest om de afsluitende 

Coopertest te doen. Benieuwd of “the daily mile” positief werkt op de conditie van de 

kinderen. 

Woensdag gaan de kinderen uit de kleutergroepen naar de kinderboerderij.  

Donderdag houdt groep 7 zijn jaarlijkse, theoretische, verkeersexamen. Ook houdt groep 

6a zijn klassenshow, waarover verderop in dit nieuws meer. 
 

Voorschoolse opvang 
 

Met ingang van deze week is er de mogelijkheid tot voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. 

Dit betekent dat ouders, als er geen mogelijkheid is om de kinderen gewoon om half 9 

naar school te laten gaan, hun kinderen vanaf 7.00 uur naar school kunnen brengen. De 

VSO valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Prokino. Via hun site, www.prokino.nl, 

kunt u meer informatie krijgen en/of opgeven. 

 

Enquête overblijven 
 
De Overblijfcoördinator en de MR willen u een aantal vragen stellen om meer inzicht te 

krijgen in het gebruik van het overblijven op onze school. Via bijgevoegde link komt u bij 

de enquête, die zo’n 5 minuten van uw tijd zal vragen.  Mogen we uw reactie tegemoet 

zien? 

 

https://goo.gl/forms/aFHKCkWZY7eQtTX92 

  

  

Bij voorbaat dank 

 
 

 

School van de week zwembad de Steur 
 

Woensdag 4 en vrijdag 5 april zijn we school van de week in zwembad de Steur. Dat betekent zwemmen tegen geredu-

ceerd tarief. De bon vindt u in de bijlage bij dit nieuws. 

 

Openstelling doelgroepen bad en wedstrijd bad: 

 

Op woensdag is het recreatie-bad open tot 17:00 uur. 

Het wedstrijd- en doelgroepen-bad is geopend tot 15:30 uur voor recreatie. 

 

Op vrijdag is het recreatie-bad is open tot 20:00 uur. 

Het doelgroepen-bad is gedeeltelijk gesloten van 16:30 – 18:00 uur voor recreatie, 

ivm zwemles. Het wedstrijd-bad is gedeeltelijk open tot 18:00 uur. 

 

Voorwaarden: 

• Wanneer het schoolkind niet in het bezit is van een geldige diploma kan het school kind alleen korting en toe-

gang krijgen met een betalende volwassene. 

• De toegang voor de begeleider/ouder is € 3,00, ook als u zelf niet gaat zwemmen. 

• De bon is geldig voor 1 persoon en begeleider/ouder en zonder kortings-bon betekent dat het reguliere tarief 

van € 5,40 wordt gehanteerd. 

• De kortingsbonnen gelden alleen voor de kinderen en begeleiding van de genoemde basisschool. 

Agenda 

Week 14 

3-4-2018 

• 13.30 Afsluitende Cooper-

test groep 6 t/m 8 

4-4-2018 

• Kleutergroepen naar kin-

derboerderij 

• School vd week de Steur 

5-4-2018 

• Verkeersexamen groep 7 

• Klassenshow groep 6a 

 

6-4-2018 

• School vd week de Steur 

 

 

Week 15 
 

Nog geen bijzondere activiteiten 

 

 
 

 

http://www.prokino.nl/
https://goo.gl/forms/aFHKCkWZY7eQtTX92
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Dit zwemmen is een buitenschoolse activiteit en de school is hier niet verantwoordelijk voor. 

 

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 Spelen 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: 

 

• 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.  

 

• Scouting. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich 

persoonlijk te ontwikkelen. Meiden uit groep 3 t/m 5. 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 

 

 

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. 

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/53440/shanti-welpen-meisjes-7-tm-9-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
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Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 


