
 

Week15 

Komende activiteiten 
 

Voor deze week zijn er geen bijzondere activiteiten. 
 

Enquête overblijven (herinnering) 
 
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 

 

Nieuwe privacywetgeving per 25 mei 
 

Met ingang van  25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming 

(Avg) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens gaan vervangen. Onder de Avg 

wordt de bescherming van persoonsgegevens van kinderen nog belangrijker. Zo moeten 

scholen niet alleen de regels voor toestemming en beveiliging naleven, maar dat ook kun-

nen aantonen.  

 

Als school zullen we onze maatregelen treffen tav het gebruik van leerlinggegevens. Ook 

bovenschools is er al veel aandacht voor deze zaak. Zodra één en ander rond is zullen wij 

u daar verder over informeren. 

 

Centrale Eindtoets 

 

Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag wordt weer de jaarlijkse Centrale Eind-

toets afgenomen in de groepen 8. 

 

Met de Centrale Eindtoets wordt gekken wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd. De 

Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Onze school 

heeft er voor gekozen wereldoriëntatie niet te toetsen. Uiteraard heeft deze beslissing 

geen invloed op de uiteindelijke uitslag. 

 

De Centrale Eindtoets kun je maken op papier of op de computer. Vanaf het schooljaar 

2017-2018 heet de toets voor op de computer: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 

Op onze school zullen 13 leerlingen deze digitale toets gaan maken. De rest maakt de papieren versie. In de uiteindelijke 

uitslag is het niet van invloed welke van de twee wordt gemaakt.  

 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Afgelopen weken zijn er weer leuke activiteiten geweest. Zo konden de kinderen uit groep 

3 &4 meedoen aan het boerentikspel. Er werd heel fanatiek gespeeld en na een uur was 

iedereen moe, maar voldaan. 

Agenda 

Week 15 
 

Geen bijzondere activiteiten 

 

Week 16 

17-4-2018 

• Eindtoets groep 8 

• 14.30 Overdracht monu-

ment aan de Prinsenstraat 

• 17.00 Bevrijdingsloop 

18-4-2018 

• Eindtoets groep 8 

19-4-2018 

• Eindtoets groep 8 

20-4-2018 

• Koningsspelen 

 

Week 17 

23-4-2018 

• Ouderavond kamp groep 

8 

27-4-2018 

• Meivakantie t/m vrijdag 

11 mei 
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Naast het boerentikspel was het zeemeerminzwemmen ook een groot succes! Na een 

aantal baantjes heen en weer had iedereen de techniek door en gingen ze als echte 

zeemeerminnen door het water. 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog steeds hulp nodig voor de Koningspelen. Op de deur van de klas van uw kind hangt een inschrijflijst. 

 

Komende activiteiten: 

 

• 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. 

 

 

Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

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

