
 

Week 28 

Komende activiteiten 
 

We gaan de laatste twee weken van het schooljaar al weer in. Dinsdag en donderdag zijn 

de halfjaarlijkse oudergesprekken waarin u ook het tweede rapport en de CITO-uitslagen 

krijgt. 

Woensdag is het zomerfeest. Gelukkig hebben zich toch nog voldoende ouders aangemeld 

en wordt het mooi weer. Verderop in dit nieuws meer info. 

Donderdag heeft groep 3 nog een workshop houtselfies maken. 

 

Afsluiting thema “Het is een hele kunst”. 
 

De afgelopen weken zijn we in alle groepen druk bezig geweest met het thema “Het is een 

hele kunst”. Maandag 16 juli willen we dit thema afsluiten met een kunstgalerij in beide ge-

bouwen en een veiling van één kunstwerk per groep. Van 18.00 uur tot 18.45 uur bent u van 

harte welkom om alle resultaten van het thema te bekijken in zowel de Zilverschoon als de 

Tormentil. Van 18.45 uur tot 19.00 zal er dan een veiling plaatsvinden in de Zilverschoon. 

 

Wat : kunstgalerij 

Waar : Zilverschoon en Tormentil 

Hoe laat : 18.00 – 18.45 

 

Wat : Veiling kunstwerk per groep 

Waar : Zilverschoon 

Hoe laat : 18.45 – 19.00 

 

Formatie en groepsverdeling 
 

Aan het eind van de week sturen we u een mail met de namen van de kinderen in de 

nieuwe groepen van volgend schooljaar. Helaas kunnen we u geen complete groepslijsten 

meer geven. In het kader van de nieuwe wet op de privacy mag dat niet meer. We zullen 

alleen de voornamen vermelden. De mail zal waarschijnlijk donderdagmiddag verstuurd 

worden. 

 

Zomerfeest  
 

We zijn erg blij dat het zomerfeest gewoon door kan gaan. Even zag het er naar uit dat 

er te weinig hulpouders waren maar gelukkig heeft zich nog een aantal mensen aange-

meld. Als het goed is hebben deze ouders al bericht gehad. 

 

Het feest wordt van 11.55 – 12.15 afgesloten op het plein aan de TORMENTIL!!! U kunt uw 

kind(eren) om 12.15 uur daar afhalen. 

 

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 voorberei-

dingen. De boekcollectie is uitgezocht, ouders zijn druk bezig 

met het invoeren van de boeken op de computer en de biblio-

theekmeubels zijn besteld. Het wordt prachtig. Nu zijn we nog 

op zoek naar een handige ouder/opa/oma/buurman/buur-

vrouw die een twintigtal boekensteunen kan maken van hout.  

Agenda 

 

Week 28 

10-7-2018 

• Oudergesprekken 

11-7-2018 

• Zomerfeest 

12-7-2018 

• Workshop houtselfies 

groep 3 

• Oudergesprekken 

 

Week 29 

16-7-2018 

• Afsluiting thema “Het is 

een hele kunst” 

• MR vergadering 

17-7-2018 

• Kinderen maken ’s mid-

dags kennis met hun 

nieuwe juf/meester 

• Schoonmaakavond 

18-7-2018 

• Laatste schooldag 

groep 8 

• Eindfeest groep 8 

19-7-2018 

• Laatste schooldag 

groep 1 t/m 7 

20-7-2018 

• Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij.  
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Op het plaatje een voorbeeld. In tegenstelling 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. 

 

Nieuwe vakleerkrachten gymnastiek 
 

Aan het eind van het chooljaar nemen we afscheid van de twee vakleerkrachten gymnastiek te weten Esther 

Voet en Daphne Noordman. Gelukkig krijgen we twee vakleerkrachten terug te weten Lydia Borg voor de don-

derdagmorgen (3, 4, 5 en 5/6) en Mike van der Haar voor de vrijdagmiddag (6,7 en 8) 

 

Mike van der Haar stelt zich vast voor: 

 

Op vrijdagmiddag na de vakantie kom ik, meester Mike, bij jullie op de Dirk van Dijk de gym-

lessen verzorgen. Ik ben geboren en getogen in Kampen en momenteel 24 jaar. In mijn vrije 

tijd voetbal ik bij Dos Kampen en probeer ik in de zomer zoveel mogelijk te tennissen. Maar 

omdat er zoveel leuke sporten zijn probeer ik alles een beetje te beoefenen. Zoals: kajakken, 

snowboarden, frisbee, diabolo en nog veel meer. En dit wil ik ook graag terug laten komen 

in de gymlessen. Niet dat we gaan kajakken, want dat wordt een beetje lastig, maar dat 

we heel veel verschillende activiteiten gaan doen. Zo lijkt het me gaaf om af en toe buiten 

te sporten en binnen bezig te gaan met freerunning, nieuwe diabolo trucjes en nog veel meer. O, en natuurlijke 

mijn favoriet: Noordpool – Zuidpool, een superleuk klassikaal spel, maar hoe dit werkt vertel ik volgend school-

jaar. 

 

Ik heb er heel veel zin in! Hopelijk hebben jullie dat ook en kunnen we er na de vakantie een leuk en leerzaam 

jaar van maken. 

 

 

Ingezonden door de GGD 
 

Soms heb je een vraag: Yes, het is bijna zomervakantie 

 

De zomervakantie staat weer voor de deur! We geven je een paar tips voor een fijne, gezonde en 

veilige zomervakantie met je kind(eren): 

 

• Warm zomerweer is lekker. Maar als het  lang warmer is dan 25ºC dan kunnen jullie last krijgen van de 

hitte. Het is dan extra belangrijk om veel te drinken, want door zweten verlies je veel vocht. Drink vooral 

water, thee of bouillon. Doe je kind een hoed of pet op, blijf in de schaduw en smeer regelmatig in met 

zonnebrandcrème met een hoge factor, ook voordat je kind in de zon komt. 

 

• Houd het gezellig op de achterbank als je ver wilt reizen.  Praat op tijd met je kind(eren) over wat er gaat 

gebeuren en maak afspraken: gordel om, rustig praten en handen en voeten bij je houden. Zorg voor 

afleiding door spelletjes mee te nemen, zoals autobingo, luisterboeken of zoekspelletjes. Spreek een be-

loning af, bijvoorbeeld een picknick bij de volgende grensovergang. 

 

• Ziek worden op vakantie is het laatste wat je wilt voor je gezin. Toch kun je zelfs in Turkije, Marokko of Oost-

Europa vervelende ziektes oplopen.  Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl voor welke landen we adviseren 

een vaccinatie te halen, zodat je niet ziek wordt. 

 

 

We wensen je een mooie zomer toe! 

 

Heb je vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind? Je bent van harte welkom bij ons inloopspreekuur op 

het consultatiebureau, op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheids-

zorg@ggdijsselland.nl of bellen via 038-3370030.. 

 

Lia Westendorp 

Jeugdverpleegkundige 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

Jaarplanning 
 

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

 

 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
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

