
 

Week 20 

Voorwoord 
 

We gaan al weer beginnen aan het laatste stukje van het schooljaar. De periode van allerlei 

activiteiten breekt aan. Zo hebben we deze week het schoolkorfbaltoernooi en hebben we 

volgende week het eerste schoolreisje. Binnenkort ontvangen we ook de uitslagen van de 

Centrale Eindtoets groep 8. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander, locatiedirecteur 

 

Overleden 
 

Zondagavond kregen we het droevige nieuws dat de vader van Jannes Abma uit groep 

8b die ochtend overleden is. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Vanaf deze plaats wens ik 

Wilma, Jannes, Tineke en verdere familie namens het gehele team heel veel sterkte toe de 

komende tijd! 

 
Jan Hollander 

 

Uit het team 
 

Woensdag 9 mei is juf Linda uit groep 8b getrouwd met Bram. De kinderen uit 8b mochten 

het tijdens de kinderreceptie meevieren. Het was ontzettend leuk en de bruid zag er gewel-

dig uit! Op dit moment is het bruidspaar op huwelijksreis. 

 

Minder goed bericht van juf Bernita uit groep 1-2. Vorige maand is zij geopereerd en heeft 

ze een nieuwe heup gekregen. Het herstel leek in eerste instantie voorspoedig te verlopen. 

Vorige week bleek dat zij een terugval had en veel last van de wond had. Na een tussen-

tijdse controle bleek er een huidbacterie in de wond te zitten en is zij weer opgenomen in 

het ziekenhuis. Hier zal zij in ieder geval tot woensdag moeten blijven. Wij wensen haar van 

harte beterschap toe. Bernita zal vervangen blijven worden door Florentijn Luttik. 

 

Komende activiteiten 
 

De hele week zijn er korfbalwedstrijden op sportpark Hagenbroek. Van maandag t/m don-

derdag strijden een zestal teams van onze school om een plaats in de finale van aan-

staande vrijdag. De kinderen die het betreft zijn op de hoogte van de tijden. 

Dinsdag 15 mei houdt het CJG een spreekuur op school. Voor meer informatie zie verderop 

in dit nieuws. 

Donderdag 15 mei komt een afvaardiging van de Kanovereniging Skonenvaarder een de-

monstratie geven van het kanovaren. Dit zal in de pauze gebeuren. 

Als laatste activiteit zal de leerlingenraad vrijdagmiddag om 14.45 uur bij elkaar komen in 

de locatie Tormentil. 
 

Schoolmaatschappelijk werk CJG 

 

Norma Jalink is verbonden aan het CJG (Centrum voor jeugd en gezin) en houdt dit school-

jaar nog 3 keer een inloopspreekuur (15 mei, 12 juni en 3 juli) 

 

 

Agenda 

Week 20 

14-5-2018 

• 18.00 Schoolkorfbal 

Sportpark Hagenbroek 

15-5-2018 

• CJG houdt spreekuur 

• 18.00 Schoolkorfbal 

Sportpark Hagenbroek 

16-5-2018 

• 18.00 Schoolkorfbal 

Sportpark Hagenbroek 

17-5-2018 

• 10.15 Kanodemonstratie 

op plein Tormentil 

• 18.00 Schoolkorfbal 

Sportpark Hagenbroek 

 

18-5-2018 

• 14.45 Leerlingenraad 

• 18.00 Schoolkorfbal 

Sportpark Hagenbroek 

(eventueel finales) 

 

Week 21 

21-5-2018 

• Pinkstervakantie 

23-5-2018 

• Kleutergroepen op 

schoolreis 

24-5-2018 

• Klassenshow groep 7 
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Voor wie is het inloopspreekuur bedoeld? 

 

- Voor ouders met vragen over opvoeden en opgroeien 

- Voor ouders die zich zorgen maken, of vragen hebben over het gedrag van hun  

   kind 

 

Als school betrokken is bij de vragen of zorgen over uw kind, kan de intern begeleider, in overleg met u, aanschuiven bij 

het gesprek.  

 

Overblijven 
 

Na de meivakantie hebben we de tarieven van het overblijven als volgt aangepast:. 

 

o 6x overblijven voor 10 euro ( 1.65 per keer) was 5x voor 9 euro (1.80 per keer) 

o 12x overblijven voor 20 euro ( 1.65 per keer) was 10x voor 18 euro ( 1.80 per keer) 

o 22x overblijven voor 35 euro ( 1.60 per keer) was 20x voor 34 euro ( 1.70 per keer) 

o 1x overblijven kost 2 euro 

 

 

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! 

 

Staking 

 

Woensdag 30 mei staakt het Primair Onderwijs in Gelderland en Overijssel. Tijdens de staking op 13 april gaven Brabant 

en Limburg het estafettestokje over. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs 

zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het werkdrukakkoord is het nu tijd voor een eerlijk salaris en 

het aanpakken van het lerarentekort. Tijdens de staking van 30 mei is gekozen voor Deventer als de hoofdlocatie met 

een inhoudelijk programma. Ook zijn  er inlooplocaties in de regio geregeld waar tafelgesprekken georganiseerd wor-

den. Aan het einde van de dag geven we het stokje door aan Zuid-Holland en Zeeland. 

 

 

Binnen het locatiedirecteurenoverleg van Stichting OOK is afgesproken dat alle openbare scholen in Kampen 30 mei 

gesloten zijn. Het overgrote deel van het team van onze school staat achter de staking. Mocht u in de problemen komen 

met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) dan kunt u contact opnemen met Jan Hollander. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team Obs Dirk van Dijk 

 

Ingezonden door Quintus 
 

OPEN HUIS en meer zomerse activiteiten bij Quintus! 

 
‘Echt wat voor jou!’ Onder dat motto presenteert Quintus het nieuwe cursusprogramma voor 2018-2019. In aanloop naar 

de zomervakantie en het nieuwe seizoen biedt Quintus tal van inspirerende cursussen en leuke activiteiten. ‘Echt wat 

voor kids!’ geldt zeker voor de activiteiten die we hieronder op een rijtje hebben gezet: 

 

• Allereerst nodigen we iedereen uit voor ons jaarlijkse en feestelijke Open Huis op zaterdag 26 mei! Tussen 12.00 

en 16.00 uur ontdek je bij Quintus wat we komend seizoen voor jou in petto hebben op het gebied van muziek, 

theater, dans, schrijven, kunst & ambacht en mode & design. Leuke muziek en toffe kinderactiviteiten maken van 

het Open Huis een waar kids-uitje. Enne… heb je kinderen op de middelbare school of studerend? Voor die 

leeftijd is er een speciale jongerenavond op vrijdag 25 mei vanaf 20.00 uur! Binnenkort vind je op onze site het 

uitgebreide programma van het Open Huis.  

 

• Begin juni start een aantal korte kindercursussen: ‘Welk instrument wil jij gaan spelen?’ en ‘Peuterdans’. Heb je zin 

om mee te doen? Aanmelden kan via www.quintuskampen.nl. 

 

• Heb je al voorkeur voor een bepaald instrument, maar twijfel je toch nog een beetje? Volg eens een Kennisma-

kingscursus van 5 lessen. Voor (bijna) alle instrumenten en alle leeftijden! Meer info op www.quintuskampen.nl. 

http://www.quintuskampen.nl/
http://www.quintuskampen.nl/
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• ‘Op een onbewoond eiland’ is het thema van een supertoffe Kunstcarrousel voor kids tijdens de Kunstmiddag 

op zaterdag 9 juni. Met deze 4-in-1-workshop muziek, dans, theater en kunst & ambacht kom je al helemaal in 

de vakantiestemming! De Kunstcarrousel is voor kinderen van (circa) 6 t/m 11 jaar, duurt van 14.00-16.00 uur en 

kost € 7,50 p.p.  

 

Quintus is dus écht wat voor kinderen. Maar ook voor ‘grote mensen’! Binnenkort meer hierover op www.echtwatvoor-

jou.nu of kijk nu al op www.quintuskampen.nl voor meer informatie over cursussen, lessen, workshops, kinderfeestjes, be-

drijfsuitjes, workshops in het onderwijs en meer.  

Graag tot ziens op ons Open Huis! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hendrik Jan Houtsma 

Directeur Quintus 

 

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. 

 

 

http://www.echtwatvoorjou.nu/
http://www.echtwatvoorjou.nu/
http://www.quintuskampen.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

