
 

Week 38 

Komende activiteiten 
 

Maandag houden de groepen 1, 3 en 8 hun jaarlijkse informatieavond. De betreffende ou-

ders zijn via de mail of via Parro uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur in de klas van 

de betreffende groep. 

Woensdag houdt de oudervereniging zijn jaarvergadering waarin verantwoording afgelegd 

zal worden over het afgelopen jaar. Een extra oproep voor nieuwe leden van deze vereni-

ging is afgelopen week uitgegaan. De jaarvergadering is dan een ideale gelegenheid om 

kennis te maken met de andere leden. Van harte aanbevolen!! 

Donderdagmorgen is er weer de koffie-inloop, ditmaal in de Zilverschoon. Helaas zal Jan 

daar niet bij aanwezig zijn maar Marian Koolhaas is er dan om kennis te maken en haar rol 

de komende periode toe te lichten. Aanvang is om 8.30 uur in de locatie onderbouw. Uiter-

aard is de inloop ook bedoeld voor de ouders van de bovenbouw. 

 

Aanwezigheid Marian/Jan 
 

Afgelopen week heb ik besloten om halve dagen te gaan werken. Ik ben dan of de 

ochtend of de middag aanwezig, afhankelijk van het tijdstip van mijn behandeling. 

 

Deze week ben ik op dinsdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmiddag op school. 

Marian Koolhaas zal aanwezig zijn op maandag en donderdag. 

 

Studiedag 
 

Woensdag 26 september hebben we een studiedag met de gehele Stichting OOK. Alle leer-

lingen zijn dan vrij!!! 

 

Logopedie op school 
 

Op iedere basisschool in Kampen komt een logopedist. Zij is werk-

zaam vanuit Logopedie op Scholen Lelystad (verbonden aan Stich-

ting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De logopedist 

houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, 

stem, mondgedrag, vloeiendheid, auditieve vaardigheden en ge-

hoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede 

spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerpro-

ces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. 

Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt 

door middel van  de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren 

die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.  

 

De screening 

Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar worden. Ouders krijgen 

in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier moet  ingevuld en ondertekend 

bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de 

screening uit te voeren. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnfor-

meerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.  

Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden: 

 

- adviezen voor ouders en leerkrachten  

- verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging. 

 

Agenda 

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 

 

Week 39 

24-9-2018 

• MR vergadering 

25-9-2018 

• 11.00 CJG aanwezig 

 

26-9-2018 

• Studiedag Stichting 

OOK. Kinderen zijn alle-

maal vrij!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEUWSBRIEF DIRK VAN DIJKSCHOOL  

 

PAGINA 2  

 

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie is te 

vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl 

 

AVG, noodnummers en ouderbijdrage 
 

Afgelopen week hebben de kinderen een aantal formulieren meegekregen, te weten brief over de privacy, brief over 

de ouderbijdrage en een brief voor de noodnummers. Wilt u deze brieven uiterlijk deze week inleveren? Wij kunnen dan 

onze administratie bijwerken. 

 

Overblijven groep 5 t/m 8 op  vrijdag 
 

Zoals u weet zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 op vrijdagmiddag vrij. Voor de groepen 5 t/m 8 is er echter op vrijdag 

gewoon de mogelijkheid van overblijven!! De kinderen blijven dan over in de locatie Zilverschoon. Aanmelden kan via 

het antwoordapparaat ( 3335222)  en structurele wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan Karin Hamminga ( 06-

21913659, karin.hamminga@ziggo.nl) 

 

Jaarvergadering Oudervereniging 
 

Woensdag 19 september houdt de oudervereniging zijn jaarvergadering. De aanvang is 19.30 in het gebouw aan de 

Zilverschoon. Hebt u belangstelling om actief mee te gaan helpen in de oudervereniging dan is dit een uitgelezen kans 

om kennis te maken en u aan te melden!! Van harte aanbevolen. 

 

 

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. De ouders van de betreffende groepen zijn uitgenodigd via de mail of via Parro. 

 

 

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 

• 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 

 

 
 

 

 

http://www.logopedieopscholenlelystad.nl/
mailto:karin.hamminga@ziggo.nl
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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  

 

 

 

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

