
 

Week 23 

Komende activiteiten 
 

Maandag is de schoolarts op school om een aantal leerlingen te onderzoeken. De ouders 

van de betreffende leerlingen zijn op de hoogte. 

 

Verder staat de komende week in het teken van de Vierdaagse en de CITO toetsen. Over 

beide verderop meer informatie. 

 

Vrijdag 8 juni heeft het team een studiedag en zijn alle leerlingen vrij! 
 

Avondvierdaagse 

 

Dit jaar lopen we met 72 (5 km) en 21 (10) kinderen mee met de Vierdaagse.  

 

• Groep 2 t/m 5 begint om 18.00 uur bij startnummer 19 en 20. 

• De 10 km start om 18.45 bij startnummer 16.  

 

Op maandag 4 juni worden de shirts voor de avondvierdaagse uitgedeeld aan de kin-

deren. Deze kunt u de hele week thuishouden. Het shirt hoeft niet te worden gewassen, daar 

wordt voor gezorgd.  

 

Op vrijdag 8 juni kunnen de kinderen hun medaille op school ophalen. Dit kan van 10.00 uur 

tot 11.00 uur in het hoofdgebouw, ingang kleuterplein. Hier kunnen de shirts ook alvast wor-

den ingeleverd. De kinderen die hun medaille niet ophalen, krijgen deze op maandag van 

de leerkracht Ook dan graag het shirt weer inleveren.  

 

Veel plezier met lopen.  

 

CITO toetsen 
 

Deze week beginnen we met de Eindtoetsen van de CITO halfjaarlijkse toetsen. Uiteraard 

houden we met de keuze van de toetsen deze week rekening met de Vierdaagse. De CITO 
toetsen geven de leerkracht inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Ook wordt gekeken 

wat de kinderen in de volgende periode eventueel aan extra begeleiding van de leerkracht 

nodig heeft. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Week 23 

 

Toetsweek CITO 

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! 

 

Week 23 

 

Toetsweek CITO 

12-6-2018 

• Workshop greenscreen-

film groep 4-5 

• Groep 6,7 en 8 naar 

Stadsgehoorzaal 

 

14-6-2018 

• Schoolreis groep 4 en 5 
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Van de MR 
 

Oproep! 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar drie nieuwe ouders voor de medezeggenschapsraad.  

 

Lijkt het je leuk om mee te denken en vragen te stellen over keuzes die gemaakt worden binnen de Dirk van Dijk? 

  

Dan kun je je interesse kenbaar maken door voor 30 juni 2018 een mail te sturen naar: mr@dirkvandijkschool.nl 
 

Vermeld je naam en groep van je kind in de mail, dan nemen wij contact met je op.  

 

Voor meer informatie over de MR kun je kijken op de website van de Dirk van Dijk. Je vindt ons in het menu onder het 

kopje 'Ouders'.  

 

Suikerfeest 

 

Vrijdag 15 juni is er weer het Suikerfeest. Kinderen die het aangaat krijgen uiteraard verlof. Wilt u voor onze administratie 

wel een verlofformulier invullen. Het formulier kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij Jan 

Hollander of Esther Kuilema. 

 

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! 

 

Tekenwedstrijd 

 

Bij de introductie van het nieuwe logo konden de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd. Vorige week hebben we 

daarvan de prijzen uitgereikt. Er was een prijsje te verdienen voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  

 

Van groep 1-2 had Akif Sen de mooiste tekening. Van groep 3-4 was dat Floor Roorda. De winnaar bij groep 5-6 was Mare 

Langeslag en Elif Tuncbilek won bij groep 7-8. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

 

Fietsen in de rekken 

 

Wilt u de fietsen bij de locatie Zilverschoon zoveel mogelijk in de rekken zetten. Het komt nog vaak voor dat de fietsen 

kriskras geplaatst worden waardoor ze beschadigd kunnen raken. 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Deze week zou er een streetdance clinic gegeven worden. Helaas hadden zich te weinig kinderen aangemeld waardoor 

deze niet door kon gaan.  

 

Activiteiten Het Veldboeket: 

 

• Kickboksen: Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen mogen worden gebruikt. Daar-

naast is het ook goed voor je zelfvertrouwen, conditie en kracht. 20 juni. Groep 5,6,7,8. Meer informatie en in-

schrijven klik hier. 

 

• Atletiek: Ontdek de verschillende onderdelen die bij atletiek horen. Waar ligt jou talent? 14 en 21 juni. Groep 

3,4,5.  

Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

• Trampolinespringen: Meer informatie volgt snel. 
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• Tetter je ter pletter: Ontdek in 4 lessen welk instrument het beste bij jou past. Wie weet speel je na deze lessen al 

wel een klein liedje. De eerste les is op 19 juni. Groep 3 t/m 8. Meer informatie en inschrijven klik hier. 

 

• Kennismakingscursus trommelen: De drumband van het Stedelijk Orkest doet het net een  tikje anders en daarom 

trommelen wij niet alleen op trommels, maar ook op olievaten, stoelen en wie weet wat nog meer. De cursus 

bestaat uit 3 lessen. De eerste les is op 27 juni. Groep 3 t/m 8. 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. 

 

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. 
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