
 

Week 39 

Komende activiteiten 
 

Maandag 24 september is er een MR vergadering. Dinsdag 25 september is het CJG aan-

wezig op school. Woensdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor de 

hele Stichting Openbaar Onderwijs Kampen. Ook wordt die dag het schoolvoetbaltoernooi 

voor de meisjes gehouden. 

 

Aanwezigheid Marian/Jan 
 

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

Marian Koolhaas zal aanwezig zijn op maandagmiddag en de hele vrijdag. 

 

Studiedag 
 

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

lingen zijn dan vrij!!! 

 

MR vergadering 
 

Maandag 24 september is er weer een MR vergadering. Aan-

vang 20.00 uur in de locatie Zilverschoon. 

 

• Agenda MR vergadering van 24-09-2018 

• Klik hier voor de MR pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvoetbaltoernooi meisjes 
 

Woensdag 26 september doet een meisjesteam van onze school mee met het jaarlijkse voetbaltoernooi. De moeder van 

Chelsea de Vente uit groep 8 zal het team begeleiden. Het toernooi wordt gehouden bij vv KHC en begint om 13.15 uur. 

 

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) 

Agenda 

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!!! 

• Schoolvoetbal meisjes 

 

Week 40 

3-10-2018 

• Start Kinderboekenweek 

• Schoolvoetbal jongens 

5-10-2018 

• Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dirkvandijkschool.files.wordpress.com/2018/09/2018-09-24.pdf
https://dirkvandijkschool.wordpress.com/ouders/mr/
mailto:karin.hamminga@ziggo.nl
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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 schooljaar 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

