Week 46

Agenda
Week 46
13-11-2018
•

Groep 1, 2 en 3 naar de
Stadsgehoorzaal

Week 47
20-11-2018
•

Opening nieuwe thema
21-11-2018

•

•

•

Activiteiten deze week
Dinsdag 13 november gaan de groepen 1, 2 en 3 naar de Stadsgehoorzaal. Zij gaan kijken naar de voorstelling “Geeft niks”.

Aanwezigheid Marian
Marian Koolhaas zal de komende week maandag, dinsdagmiddag en woensdag.

Aanwezigheid Jan

22-11-2018

De komende weken zal ik, in overleg met de ARBO-arts, iedere dag twee uur, maximaal
drie uur op school zijn. Ik kan niet precies aangeven op welke tijden. Mocht u mij willen
spreken kunt u altijd via de mail een afspraak maken. U kunt mij (en Marian) bereiken via
info@dirkvandijkschool.nl.

Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij!

Studiedag

23-11-2018

Aan het begin van dit schooljaar is in samenspraak met de MR een aantal studiedagen
vastgelegd. Donderdag 22 november aanstaande is er weer een studiedag. Alle leerlingen
zijn dan vrij. De laatste studiedag van dit schooljaar is op 7 juni 2019.

Inpakavond Sint

Groep 1 t/m 4 gaan op
bezoek naar het Sinterklaashuis.

Afsluiting thema “Kom erbij!!”.
Afgelopen donderdagmiddag hebben we op een leuke manier het thema “Kom erbij” afgesloten. Op uitnodiging van de
locatie Zilverschoon hebben we samen, met alle groepen door
elkaar, allerlei activiteiten gedaan. Dit varieerde van dans tot
gezelschapsspelen.

Van de oudervereniging
De maand December is in aantocht en we zijn druk bezig om er leuke feestjes voor de kinderen van te maken.
Dit kunnen we niet alleen en vragen daarom hulp op de volgenden momenten:
Op woensdag 21 november hebben we een inpakavond voor de cadeautjes van de kinderen.
Dit is om 19.30u aan de zilverschoon.
Daarna willen we graag op maandag 10 december beide locaties in de kerstsferen brengen en vragen we jullie hulp bij
het ophangen van de versieringen. Dit begint om 19.30 aan de Zilverschoon.
Het opruimen van de kerstspullen is op vrijdag 21 december. Ook dan zou het prettig zijn als we hulp kunnen krijgen.
Vele handen maken licht werk, schrijf de data alvast in de agenda's en dan zien we jullie graag.
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Opbrengst veiling naar kinderboerderij
Vrijdagmiddag 30 november gaat een afvaardiging van school, in dit geval de leerlingenraad, het geld dat bij elkaar
gebracht is via de veiling van kunstwerken, overhandigen aan de beheerder van de kinderboerderij. De opbrengst was
destijds iets meer dan 300 euro!!

Nieuwe thema
Op dit moment zijn we druk met de voorbereiding van het nieuwe thema. Dinsdagmiddag wordt deze geopend met
een speciale activiteit. Meer informatie krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Uitnodiging jeugdsportmonitor 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Kampen de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en
met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.
Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 december
2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018DirkvanDijk
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

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.

