
 

Week 26 

Komende activiteiten 
 

Dinsdag gaan de briefjes voor de oudergesprekken van 10 en 12 juli mee.  

Dinsdag gaat groep 3 op schoolreisje naar Dinoland in Zwolle. Ze gaan met de trein en zijn 

tegen kwart voor vier weer terug bij station Zuid.  

Groep 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum voor een speciale rondleiding. 

 

Donderdag moeten de briefjes van de oudergesprekken weer ingeleverd worden. 

’s Morgens zal groep 8 de liedjes uit de musical van vrijdag zingen voor de kleuters. 

 

Vrijdag staat in het teken van de afscheidsmusical van groep 8. Overdag gaan alle groepen 

naar Quintus om te kijken en ’s avonds is het dan de beurt aan ouders en opa’s/oma’s.  

Vrijdag is ook de uiterste inleverdatum van de Kunstfotowedstrijd. 

 

Briefjes oudergesprekken 
 

Dinsdag gaan de briefjes voor de oudergesprekken van 10 en 12 juli mee. Wilt u deze briefjes 

uiterlijk donderdag 28 juni weer inleveren bij de leerkracht waar u het briefje van heeft ge-

kregen? De oudergesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. 

 

Musical groep 8 
 

Zoals gezegd heeft groep 8 aanstaande vrijdag zijn traditionele afscheidsmusical. ’s Mor-

gens zal de voorstelling gehouden worden voor groep 3, 4, 4/5 en 5. Aanvang is dan om 

kwart voor 10 in Quintus. ’s Middags begint de voorstelling voor groep 6 en 7 om 13.45 

uur. ’s Avonds is de show voor ouders en opa’s/oma’s. De aanvang is dan om 19.30 uur 

ook in Quintus. 

 

Fiets weg 
 

Afgelopen vrijdag is de fiets van Dilon Herani bij school verdwenen. Dilon had de fiets net 

twee dagen. Ook stond de fiets keurig op slot! Als iemand iets gezien of gehoord heeft 

graag even doorgeven aan Jan Hollander. 

 

Zomerfeest (herinnering) 
 

Wij hebben al een paar aanmeldingen binnen, maar wij hebben nog veel meer hulp no-

dig. 

Komt u ons ook helpen woensdagochtend 11 juli? 

Vanaf maandag 25 juni hangt er ook een inschrijflijst aan de deur van het klaslokaal (al-

leen locatie Zilverschoon) 

U kunt zich ook aanmelden via: oudervereniging@dirkvandijkschool.nl  

 

 Commissie zomerfeest 2018 

Geert, Joke, Kim en Tamara. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Week 26 

26-6-2018 

• Briefjes oudergesprek-

ken mee. 

• Schoolreis groep 3 

• Groep 7 en 8 gaan naar 

het Rijksmuseum 

28-6-2018 

• Briefjes oudergesprek-

ken inleveren 

• Groep 8 zingt de musi-

calliedjes voor de kleu-

ters 

29-6-2018 

• Musical groep 8 

• Inleveren kunstfotowed-

strijd. 

 

Week 27 

4-7-2018 

• Kamp groep 8 

• Workshop Hoorn’s groep 

3a 

5-7-2018 

• Kamp groep 8 

• Workshop vilt groep 4a 

• Groep 5 en 6 naar Rijks-

museum 

• Fotografieworkshop 

groep 4 

6-7-2018 

• Kamp groep 8 
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Wie kan ons helpen?? 
 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met de Bieb op school. Hiervoor zijn we al 

druk bezig met de voorbereidingen. De boekcollectie is uitgezocht, ouders zijn druk bezig met 

het invoeren van de boeken op de computer en de bibliotheekmeubels zijn besteld. Het wordt 

prachtig. Nu zijn we nog op zoek naar een handige ouder/opa/oma/buurman/buurvrouw die 

een twintigtal boekensteunen kan maken van hout. Op het plaatje een voorbeeld. In tegenstel-

ling tot de afbeelding geen losse latjes maar uit één geheel. De lat aan de onderkant is wel van 

belang. Informatie bij Louky Sollie of Jan Hollander. 

 

Vacature overblijfkracht 
 

Kom jij ons enthousiaste overblijfteam versterken? 

 

Vind je het leuk om de kinderen te begeleiden tijdens het eten en spelen, dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

 

Binnenkort komt er een vacature vrij. 

(Je ontvang een vergoeding van 9 euro per keer) 

 

Wil je graag meer informatie, maak dan een afspraak met de overblijfcoördinator  

Karin Hamminga  

 

via karin.hamminga@ziggo.nl   of  Telefoon: 06-21913659 
 

 

Nieuws van de BuurtSportCoach  
 

Buitenschoolse activiteiten Het Veldboeket 

 

Afgelopen donderdag was de tweede clinic van atletiek voor kinderen uit groep 3 t/m 5. De kinderen hebben over 2 

clinics kennisgemaakt met alle onderdelen van atletiek. Het waren actieve clinics waar iedereen zijn best deed. 

 

Aankomende woensdag vind de trampolineclinic plaats. 

 

Activiteiten Het veldboeket: 

 

• 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. 

 

• Scouting Hanzeluiden: Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee mei-

den en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Laat je uitdagen en ontdek Scouting!  

 

Inschrijven voor meerdere leeftijdscategorieën 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/55817/kennismakingcursus-trommelen
https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod?mode=grid
mailto:bsc.daphne@hotmail.com
http://www.facebook.com/BuurtSportCoachHetVeldboeket/
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Thematisch werken op OBS Dirk van Dijk 
 

Terugblik op de cursus thematisch werken op de Dirk van Dijkschool door Marian Koolhaas 

 

Een klein jaar geleden zijn we gestart met het voorbereiden van thema’s.  We hebben geleerd dat de manier van werken 

anders is omdat het kind een grotere invloed heeft op wat er wordt aangeboden door de leerkracht. Enkele uitspraken 

zijn:  

 

• Er wordt een groter beroep gedaan op de creativiteit van onszelf én van de kinderen 

• Het is noodzakelijk dat we telkens weer de vragen van de kinderen zien en serieus nemen, dan ben ik met echt 

onderwijs bezig 

• Er ontstaat nu kwalitatief goed spel, mooi onderzoek met fantastische leervragen die kinderen zelf formuleren 

• Kinderen zetten hun talenten in, je ziet ze groeien 

• Door de methodes als hulpbronnen te gebruiken halen we er veel meer uit wat de kinderen aanspreekt 

  

Als team hebben we tijdens de cursus veel geleerd: 

 

- Hoe je een thema kunt opzetten en uitwerken: hierbij maken we gebruik van het concept Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs omdat deze manier van werken een basis geeft die zich heeft bewezen en die zich door ontwikkelt, in 

samenwerking met meerdere scholen en de Universiteit van Amsterdam. 

- Hoe we onze doelen vooraf vaststellen, kunnen integreren in het lesprogramma en wat je dan kunt toetsen.  

- Wat een rijk  lesaanbod is, hoe we tijdens thema’s heel veel talenten van kinderen aanspreken en waarom dit zo 

belangrijk is. 

- Hoe wereldoriëntatie, burgerschapsvorming en cultuur een plek krijgen binnen thematisch werken. 

- Hoe taal / lezen en schrijven de hele tijd, een belangrijke plek hebben binnen elk thema. 

 

Waarom willen we thematisch werken? Kinderen van nu groeien in een nieuwe wereld op, waar andere vaardigheden 

worden gevraagd, de zgn 21e eeuwse vaardigheden. Deze zijn in opdracht van het ministerie geformuleerd en vormen 

een doorlopende leerlijn met het voortgezet onderwijs.  

 

 

 

 

Binnen thematisch werken komen deze vaardigheden in samenhang aan bod op een aansprekende manier. We heb-

ben hierover gesproken met elkaar en er is veel werk verzet om de inrichting van de klas in de sfeer van het thema te 

brengen: door hoeken in te richten waar echt gespeeld kan worden (de museumhoek is hiervan een mooi voorbeeld), 

door kinderen onderzoek te laten doen naar thema’s en vragen die er voor hen toe doen / actueel zijn en hieraan eisen 

te stellen, door de echte wereld in de school te halen (kunstenaar op bezoek) en/of er op uit te gaan (museum, verzor-

gingshuis of wandeling in de omgeving om kunst te ervaren zijn hier voorbeeld van).  

De cursusdagen gaven veel gespreksstof, ook omdat de eigen dagelijkse praktijk telkens weer ter sprake kwam. Ervarin-

gen vanuit de praktijk, het samenwerken tussen verschillende groepen, thema’s van 8 weken voorzien van nieuwe impul-

sen met een betekenisvolle afronding van elk thema zijn onderwerpen die we hebben behandeld.   
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De eindconclusie is: ieder kind met eigen interesses staat meer centraal bij thematisch werken, we bereiden kinderen 

echt voor op de toekomst.  

 

Ook is besloten om hiermee verder te gaan in 2018-2019, we blijven samen onderzoek doen in een school die zelf aan 

het leren is. De thema’s in het nieuwe schooljaar hebben direct te maken met onze vier pijlers: 

 

• Natuur & milieu 

• ICT en mediawijsheid 

• Techniek & bouw 

• Burgerschap & samenleving 

 

Wij hebben er zin in. Maar eerst gaan we het thema “uit de kunst” afronden met presentaties, exposities en een prachtige 

afsluitende activiteit op maandagavond 6 juli.   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

