
 

Week 40 

Voorwoord 
 

Deze week heeft u het groepsnieuws ontvangen of ontvangt u deze zeer binnenkort. 

Daarom een kort algemeen oudernieuws.  

 

Zoals bekend probeer ik zoveel mogelijk op school te zijn. Op dit moment ben ik op de helft 

van de behandeling en ondervind ik toch wat meer ongemak. Dat betekent dat ik niet meer 

met zekerheid kan zeggen of en wanneer ik op school ben. U kunt altijd terecht bij de leer-

kracht, mijn vervanger Marian Koolhaas of José Schrijer. Uiteraard blijf ik altijd bereikbaar via 

de mail en als ik op school ben kunt u mij ook altijd aanspreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Hollander 

 

Komende activiteiten 
 

Woensdag 3 oktober openen we officieel de Kinderboekenweek en de Bieb op School (zie 

verderop in dit nieuws). Ook wordt woensdag het schoolvoetbaltoernooi van de jongens 

gehouden. De wedstrijden beginnen om 13.15 uur op de velden van vv KHC. 

 

 

Vrijdag 5 oktober worden weer de schoolfoto’s gemaakt. Er is een mogelijkheid om met broertjes en zusjes die op onze 

school zitten op de foto te gaan.   

 

Aanwezigheid Marian/Jan 
 

Marian zal deze week op maandagmorgen, dinsdag (hele dag) en woensdagmorgen aanwezig zijn. Op woensdag, 

donderdagmorgen en vrijdagmorgen zal Jan onder voorbehoud aanwezig zijn. 

 

Opening Bieb op School 
 

OBS Dirk van Dijk gaat deelnemen aan het project De Bibliotheek op 

School. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en ge-

meente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesple-

zier en mediawijsheid op school én thuis. 

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren 

om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en 

games. 

De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze 

doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulen-

ten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 

 

Onderdeel van het project is ook de inrichting van een bibliotheek op school. De afgelopen maanden zijn een heleboel 

ouders bezig geweest met het opschonen van de bibliotheek, alle boeken zijn ingevoerd in een digitaal systeem en de 

collectie op school is uitgebreid.  Een heleboel boeken hebben een plek gevonden in prachtig nieuw meubilair.  

 

Deze nieuwe bibliotheek willen we graag woensdag 3 oktober om 9.30 uur feestelijk openen. Dit zal gebeuren door de 

leescoördinatoren van onze school en leesconsulenten van de bibliotheek. Uiteraard geven we er een feestelijk tintje 

aan. Wij nodigen u van harte uit om dit met ons mee te vieren. Bijzonderheden vindt u in de mail bij het oudernieuws. 

 

 

Agenda 

Week 40 

3-10-2018 

• Opening Bieb op School 

• Start Kinderboekenweek 

• Schoolvoetbal jongens 

5-10-2018 

• Schoolfotograaf 
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Week van de opvoeding 
 

 

Het CJG Kampen en GGD IJsselland zijn zichtbaar in de Week van de Opvoeding. In 

deze week zullen zij bij enkele scholen in Kampen en IJsselmuiden aanwezig zijn om zich 

kenbaar te maken en aandacht te besteden aan het thema ‘Opvoeden is Samenspel’. 

Op onze school zullen zij op maandag 1 oktober tussen 8.00 en 8.30 aanwezig zijn. U kunt 

hen herkennen aan de blauwe t-shirts en vlaggen.   

 

 

 

 

AVG, noodnummers en ouderbijdrage 
 

Mocht u de formulieren voor de noodnummers, privacy voorkeuren en ouderbijdrage nog niet ingeleverd hebben, wilt u 

dat dan zo snel mogelijk doen zodat wij de administratie bij kunnen werken? 

 

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

