
 

Week 37 

Voorwoord 
 

De eerste week zit er al weer op. Iedereen is, bijna, gewend aan de nieuwe groep, juf of 

meester en zelfs gebouw. We gaan er met z’n allen weer een mooi jaar van maken.  

 

In het eerste oudernieuws van het nieuwe schooljaar veel praktische zaken. Wilt u dit nieuws 

daarom goed doornemen? 

 

Mochten er, op welk gebied dan ook, vragen zijn, neem dan altijd eerst contact op met de 

leerkracht. Uiteraard kunt u daarna altijd nog contact met mij of José opnemen. 

 

Als laatste wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de steun die ik ondervind na mijn mail 

over mijn persoonlijke situatie. Ik heb dit als heel fijn ervaren. Mocht er nieuws zijn dan houd 

ik u daarvan op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander 

 

Start Torenklas 
 

Vanaf week 37 zal de Torenklas van Stichting OOK weer van start gaan in ons gebouw. De 

Torenklas vindt u in de centrale hal. Op maandag 10 september start groep 7/8 en op don-

derdag 13 september is het de beurt aan leerlingen uit groep 5/6 

 

Biebnieuws 
 

Dit jaar gaan we starten met De Bieb op School. Wij zullen u hier nog verder over informe-

ren. Als bijlage alvast het Biebnieuws dat maandelijks zal verschijnen. 

 

Studiedag 
 

Woensdag 26 september hebben we een studiedag met de gehele Stichting OOK. Alle leerlingen zijn dan vrij!!! 

 

Aanwezigheid Marian Koolhaas 
 

Zoals gezegd zal Marian Koolhaas mij de komende periode gaan ondersteunen/vervangen. Zij zal hierbij vooral het on-

derwijskundig gedeelte voor haar rekening nemen. Als ik niet aanwezig ben zal zij ook een aantal andere taken voor mij 

waarnemen. Bij vragen is het eerste aanspreekpunt de leerkracht. Mocht u algemene vragen hebben kunt u mij altijd 

mailen of indien aanwezig aanspreken. In het uiterste geval kunt u Marian aanspreken. Binnenkort zal ik aangeven welke 

taken door wie van mij tijdelijk worden overgenomen. 

 

Marian zal in de maand september op de volgende dagen aanwezig zijn: 

 

• Donderdag 13 en vrijdag 14 september 

• Maandag 17 en donderdag 20 september 

• Maandag 24 en vrijdag 28 september 

 

 

 

 

Agenda 

Week 37 

11-9-2018 

• Opening thema “Kom 

erbij” 

 

Week 38 

17-9-2018 

• Informatie avond groep 

1,3 en 8 

19-9-2018 

• Jaarvergadering Ouder-

vereniging 

20-9-2018 

• Koffie-inloop Zilver-

schoon 
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AVG 
 

Dit jaar krijgen we te maken met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In het kort komt het er 

op neer dat we voor het gebruik van verschillende gegevens en foto’s toestemming nodig hebben van de ouders/ver-

zorgers. Maandag krijgt u hiervoor een brief mee. Deze is op naam gesteld dus we moeten de brief meegeven aan alle 

leerlingen afzonderlijk. In deze brief kunt u aangeven toestemming of geen toestemming te geven voor het gebruik van 

foto’s op verschillende media en het gebruik van adresgegevens op bijvoorbeeld groepslijsten. Het is van belang dat we 

deze brief zo snel mogelijk ingevuld weer terug krijgen. Deze brieven worden op school bewaard. U geeft toestemming 

voor maximaal één jaar. Ieder jaar zullen we dus weer opnieuw de toestemming vragen. Uw keuze kan ook elk moment 

veranderd worden door middel van een mail naar de directie.  

 

Wilt u de brief zo snel mogelijk nauwkeurig invullen en weer meegeven aan uw kind? 

 

Jaarvergadering Oudervereniging 
 

Woensdag 19 september houdt de oudervereniging zijn jaarvergadering. U krijgt daar nog meer informatie over. De aan-

vang is 19.30 in het gebouw aan de Zilverschoon. 

 

Opening thema 
 

Dinsdagmiddag 11 september om 13.15 uur gaan we het nieuwe thema “Kom Erbij” gezamenlijk openen. Deze opening 

vindt plaats op het plein bij de Zilverschoon en zal ongeveer 10 minuten duren. Wij nodigen iedereen uit hierbij aanwezig 

te zijn!!! Van harte welkom. 

 

Informatieavond 
 

Maandag 17 september houden we een informatieavond voor de groepen 1, 3 en 8. Aanvang is 19.30 uur in de klas van 

de betreffende groep. Verdere info volgt. 

 

Ouderbijdrage  
 

Maandag krijgt u ook de brief voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden diverse activiteiten 

betaald die georganiseerd worden op school. Een opsomming daarvan vindt u op de betreffende brief. Hoewel de 

bijdrage vrijwillig is doen we toch een dringend beroep op u. Van dit geld betalen we heel veel leuke dingen voor de 

kinderen. Mocht u problemen hebben met het betalen van deze bijdrage, schroom dan niet contact op te nemen met 

de directie. Ook kunt u voor deze bijdrage de meedoenbonnen gebruiken die sommigen van u van de gemeente ont-

vangen. Deze bijdrage is niet bestemd voor het schoolreisje!!!  

 

Noodnummers 
 

Maandag krijgen de kinderen ook de brief voor opgave van de noodnummers mee. Af en toe kan het nodig zijn dat we 

u onder schooltijd kunnen bereiken i.v.m. ziekte van uw kind of bij een ongelukje. Naast het juiste telefoonnummer thuis, 

is het van belang dat we over het juiste 06 nummer en/of noodnummer beschikken. Omdat dit jaarlijks kan veranderen 

verzoeken wij u vriendelijk toch onderstaand strookje in te vullen en dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij de groeps-

leerkracht zodat de school haar administratie kan bijwerken. 

 

Schoolbibliotheek oproep 
 

Enthousiaste ouders gezocht voor de schoolbibliotheek 

 

De Dirk van Dijkschool is op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen in de schoolbibliotheek. 

We zijn op zoek naar biebouders voor komend schooljaar op de: Maandag, dinsdag en/of donderdagmiddag van 

13.15-14.00 uur. 

 

Wat doe je dan precies: 

 

• Je begeleidt de (jongere) leerlingen bij het inleveren en uitlenen en geeft advies 

• Je zorgt ervoor, samen met de leerlingen, dat de schoolbibliotheek er netjes uitziet 

• Je geeft tips voor aanschaf van nieuwe boeken 
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• Je presenteert (displayt) boeken bij een thema (bijvoorbeeld: paarden, lente) 

• Je hebt 1 x per 4 maanden overleg met alle biebouders samen met de leesconsulent 

 

Wat biedt de Bibliotheek Kampen: 

 

• gratis scholing van 2 ochtenden 

• een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Kampen 

 

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij: 

 

Louky Sollie 

 

Of 

 

Daphne Briggs dbriggs@bibliotheekkampen.nl 

Leesconsulent 

 

Overbodige spullen 
 

Wij zijn druk bezig met het opruimen van beide gebouwen. Overtollig meubilair en andere spullen verzamelen we in het 

speellokaal. U kunt rustig even een kijkje nemen of er iets van uw gading bij zit. U kunt het dan gratis meenemen. Het gaat 

om de spullen die aan de raamkant staan. De spullen waar een lint om gespannen is blijven nog op school. Woensdag-

middag willen we alles wat over is wegbrengen. 

 

Vakantierooster 
 

Voor het vakantierooster van 2018-2019 en de studiedagen van dit schooljaar verwijs ik u naar de site. U kunt één en 

ander hier vinden. 

 

Jaarvergadering Oudervereniging 
 

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

 

Leeshulp groep 3 en 4 gezocht 
 

Leeshulp gezocht! 

 

Voor 4 leerlingen van groep 3/4 zijn we op zoek naar (groot)ouders die het leuk vinden één of meerdere keren per week 

leerlingen te begeleiden bij het lezen. 

Het gaat om begeleiding van individuele leerlingen die werken met het digitale programma Bouw!  

Van ouders wordt gevraagd de teksten/ opdrachten die op het scherm verschijnen voor de lezen aan de leerling. Ook 

zijn er opdrachten waarbij de leerlingen letters geflitst krijgen en de begeleider zo snel mogelijk mbv van het toetsenbord 

reageert of het antwoord goed of fout is. Elke sessie duurt 15-20 minuten. 

We zoeken begeleiding voor 4 leerlingen die allen twee keer per week op school met Bouw! oefenen.  

Ouders die het leuk vinden om één of meerdere sessies per week te begeleiden kunnen dat tot en met 13 september 

a.s. aangeven bij juf Annemieke van groep 3, of bij juf José (ib). We zouden dan ook graag willen weten hoe vaak en 

op welk moment u zou willen helpen. 

 

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  

 

https://dirkvandijkschool.nl/jaarplanning/vakanties-en-studiedagen/
https://dirkvandijkschool.nl/jaarplanning/vakanties-en-studiedagen/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
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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

