
 

Week16 

Komende activiteiten 
 

Deze week wordt de Centrale Eindtoets groep 8 gehouden op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Op dinsdag 17 april is de jaarlijkse Bevrijdingsloop op de atletiekbaan van AV 

Isala. Meer daarover verderop in dit nieuws. Donderdag 19 april houdt groep 5a zijn klas-

senshow. Ook daarover verderop meer info. Vrijdag 20 april worden de jaarlijkse Konings-

spelen gehouden. 
 

Klassenshow groep 5a 

 

Donderdag houdt groep 5a zijn klassenshow. ’s Middags zal de show opgevoerd worden 

voor groep 1a, 1b/2a,  3a, 4a en 4b/5b. ’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 AV Isala. Deze loop wordt altijd gehouden op de datum dat Kampen werd bevrijd. 

Wij doen dit jaar mee met 44 deelnemers waaronder twee leerkrachten. Ook zal de esta-

fette door onze school gelopen worden. Hieronder vindt u de starttijden van de verschil-

lende leeftijdscategorieën: 

 

17.00 uur: Meisjes  6 jaar 

17.08 uur: Jongens  6 jaar 

17.15 uur: Meisjes  7 jaar 

17.23 uur: Jongens  7 jaar 

17.30 uur: Meisjes  8 jaar 

17.38 uur: Jongens  8 jaar 

17.45 uur: Meisjes  9 jaar 

17.53 uur: Jongens  9 jaar 

18.00 uur: Leerkrachten + stagiair(e)s en ondersteunend personeel (Dames en Heren) 

18.08 uur: Meisjes 10 jaar 

18.15 uur: Jongens 10 jaar 

18.23 uur: Meisjes 11 jaar 

18.30 uur: Jongens 11 jaar 

18.38 uur: Meisjes 12 jaar 

18.46 uur: jongens 12 jaar 

19.00 uur: Kamper Mijl 

 

+ 19.15 uur Scholen estafette ( 5 x 200 meter) 

 

De shirts worden dinsdagmiddag om 13.15 uur uitgedeeld. De kinderen ontvangen ook 

een startnummer van de leerkracht. Wilt u deze op het shirt bevestigen met een speldje? 

 

Extra studiedag! 

 

Op dit moment is het team bezig met een cursus Themagericht werken. Hiervoor hebben 

we op dinsdag 19 juni een extra studiedag. Dit betekent dat de leerlingen op 8 juni (dag 

na de Vierdaagse) en op 19 juni vrij zijn. Wij hopen dat dit geen problemen oplevert! 

 

Agenda 

 

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 

• Klassenshow groep 5a 

20-4-2018 

• Koningsspelen 

 

Week 17 

23-4-2018 

• Ouderavond kamp groep 

8 

25-4-2018 

• 9.00 Groep 3 naar bieb 

26-4-2018 

• Groep  6a naar Stadsar-

chief 

• 13.15 Schoonmaakactie 

 

27-4-2018 

• Meivakantie t/m vrijdag 

11 mei 
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Fietsrekken 

 

Zoals bekend is er een speelruimte gecreëerd voor het Kinderdagverblijf. Hierdoor moesten we de fietsenrekken op een 

andere manier indelen. Op dit moment staan de rekken voor de groepen 3 t/m 5 veel te vol wat beschadigingen tot 

gevolg heeft. Echter, aan de kant van het kleuterplein staan veel lege rekken.  

 

Met ingang van dinsdag 17 april zetten de groepen 4b/5b en 5a hun fietsen aan de kant van de kleuters. De rekken zijn 

op twee manieren te bereiken: 

 

• Via het hek bij de kleuteringang. U loopt dan langs het kantoorgedeelte naar de rekken toe. 

• Via de oprit bij het fietspad. 

 

Nadat de fietsen zijn gestald kunnen de kinderen via het kleuterplein of via het fietspad naar hun eigen plein lopen. Wilt 

u de fietsen goed in de rekken zetten zodat we zoveel mogelijk ruimte overhouden? 

 

Dank voor uw medewerking!   

 

Trainers gevraagd voor korfbal groep 7/8 
 

Op 14 t/m 18 mei wordt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden. Voor de groepen 7 en 8 zijn we nog op zoek 

naar twee trainers/coaches. Aanmelden kunt u via de leerkrachten van 7 en 8: 

 

Esther Kuilema : esther@dirkvandijkschool.nl  

Yuri Wieten : yuri@dirkvandijkschool.nl 

Linda Uelderink : lindauel@dirkvandijkschool.nl  

 

Bij voorbaat dank! 

 

Koningsspelen 2018 

 
Deze week houd ik me bezig met de organisatie van de Koningsspelen. Vrijdag 20 april is het zo ver. Eerst zal de hele 

school genieten van een heerlijk Koningsdagontbijt. Daarna hebben de groepen 1 en 2 een spelprogramma in school. 

De groepen 3 t/m 8 gaan het Wit Blauw veld om daar een spellencircuit af te leggen. 

 

De kinderen hoeven dus vrijdagmorgen niet te ontbijten. We ontbijten vanaf 8.30 in de klas. Drinken en eten voor de 

pauze wel graag meenemen. Om 12.00 zijn de kinderen weer terug bij school. Vrijdagmiddag hebben we nog een ge-

zellige middag in de klas met de groepen 5 t/m 8. 

 

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  
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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. 


