
 

Week 46 

Persoonlijk bericht Jan Hollander 
 

Afgelopen vrijdag ben ik weer bij de longarts geweest. Uit de CT scan bleek dat de behan-

delingen aanslaan. De tumor is behoorlijk verkleind en de actieve lymfeklieren zijn niet of 

nauwelijks meer te zien op de scan. Wel bleek ik veel vocht te hebben bij het longvlies te 

hebben. Dit wordt komende week onderzocht.  

Na toestemming van de longarts zal ik deelnemen aan een immunotherapie. Dit houdt in 

dat ik eens in de twee weken een infuus krijg in het ziekenhuis, dit voor maximaal een jaar. 

Over deze behandelingen wordt de laatste tijd heel positief gesproken en geschreven. U 

begrijpt dat mijn gezin en ik heel blij zijn met deze ontwikkelingen. We zijn er nog niet maar 

we blijven heel positief!!! 

Deze week zal ik, vooral in de ochtenduren, twee á drie uur op school zijn. 

 

Vriendelijke groet, 

Jan Hollander 

 

Activiteiten deze week 
 

Maandagavond is er een voorlichtingsavond van het Ichthus College voor de groepen 

8. Dit geldt voor de afdeling Jan Ligthartstraat. 

Dinsdag om 8.30 hebben we de opening van het thema “Ik zie, ik hoor, wat jij niet ziet”. 

Verderop in dit nieuws meer info. 

Woensdagavond is er inpakavond voor Sinterklaas. 

Donderdag hebben we een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij! 

Vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 op bezoek in het Sinthuis en ’s middags houdt de leer-

lingenraad weer een vergadering. 

 

Aanwezigheid Marian 
 

Marian Koolhaas zal de komende week maandag, dinsdag en vrijdagmiddag. 

 

Studiedag 
 

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. 

 

Thema “Ik zie, ik hoor wat jij niet ziet”. 
 

'Ik zie ik hoor wat jij niet ziet'. Dat is de titel van het tweede thema van dit schooljaar. Behalve 

dat er talloze lessen zullen worden gegeven over de meest uiteenlopende aspecten die we 

bij dit thema kunnen verzinnen, zal er ook veel aandacht zijn voor ICT en mediawijsheid. In 

verband daarmee hebben we voor aanstaande dinsdag een spectaculaire opening geor-

ganiseerd: de hele school zal dan kennismaken met vitual reality (VR).  

Bij VR gaat het om een omgeving die door computers is gemaakt en die alleen via een 

speciale VR-bril is te bekijken. De kinderen zullen beelden zien en geluiden horen die levens-

echt lijken en mogelijk interactief zijn. 

Een van de klaslokalen in locatie Zilverschoon zal dinsdagmorgen in alle vroegte VR-proof 

worden gemaakt. Dat gebeurt door een bedrijf uit Eindhoven, dat hierin is gespecialiseerd.  

 

 

Agenda 

Week 47 

19-11-2018 

• Voorlichtingsavond Icht-

hus College Jan Ligt-

hartstraat voor groep 8 

20-11-2018 

• 8.30 Opening nieuwe 

thema 

21-11-2018 

• Inpakavond Sint 

22-11-2018 

• Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij! 

23-11-2018 

• Groep 1 t/m 4 gaan op 

bezoek naar het Sinter-

klaashuis. 

• Vergadering leerlingen-

raad 

 

Week 48 

26-11-2018 

• 19.30 MR vergadering 

27-11-2018 

• 8.30 Koffie-inloop Zilver-

schoon 

30-11-2018 

• Leerlingenraad biedt 

geld aan de Kinder-

boerderij aan. 
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Na de opening van het thema, om 8.30 uur in de centrale hal, krijgen alle kinderen de gelegenheid om hun eigen VR-

ervaring op te doen. U bent hierbij van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. 

 

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. 

 

Data klassenshows 
 

Ieder jaar houden de groepen 2 t/m 7 een klassenshow. Groep 1 doet nog niet mee en groep 8 heeft een afscheidsmu-

sical. Hieronder de data van de shows. Deze staan ook in de kalender. 

 

 

Datum Klassenshow Groep 

17 Januari 2 

7   Maart 3 

14 Maart 7 

28 Maart (na studiemiddag) 5a 

4   April 4 

11 April  (GMR) 6a 

23 Mei  5/6 

 

 

Week van de mediawijsheid (bibliotheek Kampen) 
 

Dit bericht is bestemd voor de bovenbouwleerlingen. Voor meer info verwijzen we naar de flyer in de bijlage. 

 

Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument geworden. Of we er nu mee scrollen, klikken of 

swipen: de mogelijkheden zijn eindeloos. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, met je volgers delen wat je van-

daag hebt meegemaakt of op zoek naar een nieuwe date? Je duim regelt het allemaal. 

 

Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want 

of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het 

wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Daarbij hoort ook dat je 

je bewust bent van wat allemaal nodig is om mee te kunnen komen in een samenleving die steeds digitaler wordt. 

Bij Bibliotheek Kampen doet iedereen, jong en oud, mee. Ook tijdens de Week van de Mediawijsheid: 

Workshop WhatsApp: Dinsdagochtend 20 november staat het wekelijkse gratis internetcafé in Bibliotheek Kampen in het 

teken van een workshop WhatsApp. Volwassenen en senioren kunnen leren gemakkelijk berichten, bestanden en foto’s 

uit te wisselen met hun contacten. 10.00 – 11.30 uur. 

 

Interactieve avond: Dezelfde dinsdag zijn ouders en jongeren van harte welkom om mee te praten en doen op de inter-

actieve avond ‘Jij en je kind op social media’, gegeven door Gijsbrecht van Doorn van Appel & Peer IT. 20.00 – 21.45 uur. 
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Workshop Vloggen: Voor woensdagmiddag 21 november kunnen kinderen (ca. 10-14 jaar) zich aanmelden voor een 

workshop Vloggen. Maak met je groepje een vlog en monteer deze op de iPad! 14.00 – 15.30 uur 

 

Meer informatie: 

 

www.bibliotheekkampen.nl 

www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

Kleding verdwenen 
 

Eén van de leerlingen uit de onderbouw is een tasje met kleding kwijt. De leerling had zolang kleding van school aan en 

haar eigen kleding in een plastic zak aan de kapstok gehangen. De tas is teruggevonden maar de kleding niet. Mocht 

u weten waar de kleding gebleven is, meld dit even aan de leerkracht of aan Jan/Marian. 

 

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

