
 

Week 21 

Komende activiteiten 
 

Woensdag gaan de kleutergroepen op schoolreis. Om half negen vertrekken ze vanaf de 

Zilverschoon naar Zwolle om daar met z’n allen heerlijk te spelen in Monkey Town. 

Donderdag houdt groep 7a zijn klassenshow. Meer informatie verderop in dit nieuws. 

 

Het is een hele kunst 
 

Afgelopen week zijn we schoolbreed gestart met het nieuwe en tevens laatste thema voor 

dit schooljaar. Onder het motto “Het is een hele kunst” gaan we in alle groepen bezig met 

alle mogelijke vormen van kunst. We bezoeken musea, in enkele groepen zullen kunste-

naars vertellen over hun werk en uiteraard gaan we ook zelf aan de slag. We zullen dit 

thema afsluiten met een activiteit voor de hele school. U hoort nog van ons! 

 

Korfbal 
 

Vorige week stond het schoolkorfbaltoernooi centraal bij de activiteiten. Met zes teams (3 

pupillen en 3 aspiranten) heet onze school meegedaan. Alle drie de pupillenteams en het 

aspirantenteam B moesten vrijdagavond aantreden voor de kwartfinales. Pupillen A wist 

zelfs door te dringen tot de finale door een overwinning op de Morgenster. Helaas moesten 

ze in de finale hun meerdere erkennen in de Willem van Oranjeschool (1-3). Een prachtige 

tweede plaats was het resultaat. 

 

Het doel van het schoolkorfbal is de leerlingen op een gezellige manier kennis te laten 

maken met de korfbalsport. Meedoen is belangrijker dan winnen. Soms is het lastig om het 

iedereen naar de zin te maken en lopen de emoties soms, jammer genoeg, hoog op. Wij 

zijn dan ook ontzettend blij dat we ieder jaar weer ouders vinden die de begeleiding van 

een team op zich willen nemen. Ontzettend dank daarvoor.  

 

Extra studiedag! (herinnering) 

 

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 (herinnering) 

 

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 worden. 

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 

Agenda 

Week 21 

21-5-2018 

• Pinkstervakantie 

23-5-2018 

• Kleutergroepen op 

schoolreis 

24-5-2018 

• Klassenshow groep 7 

 

Week 22 

28-5-2018 

• MR vergadering 

29-5-2018 

• Schoolreis groep 6 en 7 

 

31-5-2018 

• Klassenshow groep 4a 
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Overblijfteam 
 

Overblijfteam OBS Dirk van Dijk 

Staand van links naar rechts: 

 

Theresia Mondria ( Zilverschoon) 

Aniek van Dijk ( Zilverschoon) 

Astrid Bayat ( Zilverschoon) 

Alice Kieftenbelt ( Tormentil) 

 

Zittend van links naar rechts: 

Karin Hamminga ( overblijfcoördinator)  

Claudia Poepjes ( Zilverschoon)       

 Sonja Mensink ( Zilverschoon) 

 

 

 

 

  

Dit enthousiaste team van overblijfkrachten staat elke dag klaar om de leerlingen die overblijven op te vangen. 

 

Om 12 uur komen de leerlingen naar de centrale ruimte. Na de namencheck gaan we lunchen. Na de lunch lekker 

buiten uitwaaien en spelen. Wanneer het slecht weer is, is er genoeg materiaal om binnen mee te spelen.  

 

Om 13.00 uur worden de leerlingen van groep 1 en 2 weer in de klas gebracht. De andere groepen blijven nog even 

buiten. De overblijfkracht gaat pas weg wanneer de leerkracht op het plein is. 

 

Mocht u vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u altijd mailen/bellen/appen naar de overblijfcoördi-

nator Karin Hamminga. ( karin.hamminga@ziggo.nl of 06-21913659) 

 

Klassenshow groep 7a 

 

Donderdag houdt groep 7a zijn klassenshow. ’s Middags zal de show opgevoerd worden voor groep 6a, 8a en 8b. ’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. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Afgelopen donderdag was er iemand van de kanovereniging Skonenvaarder op het schoolplein om een kanocursus te 

promoten. Hij had 2 kano’s mee genomen, zodat de kinderen er al even in konden zitten. Voor wie het nog niet gedaan 

heeft en het wel heel leuk lijkt, geef je nog snel op voor de cursus. De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8. 

 

Activiteiten Het veldboeket: 

 

• Streetdance. Wil je een stoere dans leren? Geef je dan snel op. Groep 3 en 4. Meer informatie en inschrijven klik 

hier. 

• Kanocursus. Wil jij leren kanovaren? Grijp dan nu je kans. Groep 7 en 8. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

 

Interessante activiteiten op Sportpas:  

 

• 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. 

 

Daphne Noordman 

 

Buurtsportcoach Het Veldboeket & IJsselmuiden 

 

E-mail: bsc.daphne@hotmail.com 

Werkdagen: Ma - Di- Wo- Do        Facebook: www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/ 

mailto:karin.hamminga@ziggo.nl
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/55145/streetdance-clinic
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/54250/kano-cursus-woensdag-gp-7-en-8-les-a-
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/53440/shanti-welpen-meisjes-7-tm-9-jaar
mailto:bsc.daphne@hotmail.com
http://www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/
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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://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

