
 

Week 22 

Komende activiteiten 
 

Maandagmiddag brengen de groepen 6, 7 en 8 een bezoek aan de Stadsgehoorzaal voor 

een voorstelling van Held en Bloem. Maandagavond vergadert de MR vanaf 20.00 uur in de 

locatie Zilverschoon. 

 

Dinsdag gaan de groepen 6 en 7 op schoolreis naar het Muiderslot in Muiden en het Out-

doorpark SEC survivals in Almere. Vertrek is om 8.30 uur vanaf de Tormentil en we verwachten 

om 17.00 uur terug te zijn. 

 

Woensdag 30 mi zal de school dicht zijn in verband met de onderwijsstaking in onze provin-

cie. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

Donderdag houdt groep 4a zijn klassenshow. Meer informatie verderop in dit nieuws. 

 

Vooraankondiging Zomerfeest 
 

Het zomerfeest voor de groepen 3 t/m 8 is bijna in zicht! 

Komt u ook helpen op woensdagochtend 11 juli? 

Schrijf de datum alvast in uw agenda, we hebben weer veel hulpouders nodig! 

Binnenkort meer informatie via het oudernieuws over het zomerfeest. 

Vragen? mail naar: oudervereniging@dirkvandijkschool.nl  

 

Commissie zomerfeest 2018 

Geert, Joke, Kim en Tamara. 

 

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 stij-

gende 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. 

 

De afgelopen twee weken zijn wij ook geconfronteerd met het nijpende lerarentekort tijdens 

de vervanging van juf Linda Uelderink uit groep 8b. 

 

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 22 

28-5-2018 

• MR vergadering 

• Theatervoorstelling 

groep 6 7 en 8 

29-5-2018 

• Schoolreis groep 6 en 7 

30-5-2018 

• Estafettestaking PO. Alle 

leerlingen zijn vrij! 

31-5-2018 

• Klassenshow groep 4a 

 

Week 23 

4-6-2018 

• Schoolarts 

• Avondvierdaagse 

5-6-2018 

• Avondvierdaagse 

6-6-2018 

• Avondvierdaagse 

7-6-2018 

• Avondvierdaagse 

8-6-2018 

• Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij! 
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Uit het team 
 

Helaas nog geen goede berichten van juf Bernita uit groep 1b/2a. Vorige week woensdag is zij voor de derde keer 

opgenomen in het ziekenhuis in Sneek. Opnieuw waren er problemen met de wond van de heupoperatie. De wond is 

opnieuw open gemaakt en gespoeld. Op dit moment herstelt Bernita nog in het ziekenhuis. Door deze complicaties is het 

op dit moment niet duidelijk wanneer zij weer aan de slag gaat. Wel i duidelijk dat het langer gaat duren dan gepland. 

Gelukkig kan juf Florentijn Luttik haar nog steeds vervangen. 
 

Zwemmen op de stakingsdag 

 

Zoals bekend is woensdag de school dicht omdat er gestaakt wordt door het grootste deel van het team. Zwembad 

de Steur heeft hierop ingespeeld met een korting voor het zwemmen. Zij zijn langer open en voor een toegang van € 

3,00 ipv € 5,40/ € 5,90. De toegang is voor kinderen en voor ouders.  

 

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! 

 

Klassenshow groep 4a 

 

Donderdag houdt groep 4a 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. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Aankomende woensdag staat er voor de kinderen uit groep 3 en 4 een leuke clinic streetdance op het programma. De 

clinic vind plaats in gymzaal De Lelystraat. Daarnaast zijn er nog andere leuke activiteiten waarvoor je je kan aanmelden. 

 

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. 

• Atletiek. Ontdek de verschillende onderdelen die bij atletiek horen. Waar ligt jou talent? Groep 3,4,5. Meer infor-

matie en inschrijven klik hier. 

• Kickboksen. Leer op een verantwoorde manier de basistechnieken van het kickboksen. Groep 5,6,7,8. Meer in-

formatie en inschrijven klik hier. 

Interessante activiteiten op Sportpas:  

 

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

soonlijk 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/ 

 

Jaarplanning 
 

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link. 

 

 

 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/55145/streetdance-clinic
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/55541/atletiek-clinic-av-isala-96
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/55540/kickboksclinic
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/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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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. Ook maken we 

veelvuldig gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor scholen. Hiermee kunnen we rechtstreeks met de ouders 

communiceren. Ziektemeldingen etc. worden ook via Parro gemeld. 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. 

Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 

https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

