
 

Week 48 

Activiteiten deze week 
 

Maandagavond komt de MR weer bij elkaar. Aanvang is 19.30 uur in de locatie Zilver-

schoon. De agenda vindt u op de site. 

 

Dinsdag is er om 8.30 uur een koffie-inloop. De afgelopen  twee keer kon het wegens 

omstandigheden niet door gaan. Ditmaal zal Marian aanschuiven. 

 

Vrijdagmiddag biedt de leerlingenraad het geld van de veiling van vorig schooljaar aan 
aan de beheerder van de Kinderboerderij. Het gaat om het prachtige bedrag van 

315,00 euro 

 

Aanwezigheid Marian/Jan 
 

Marian Koolhaas zal de komende week maandag, dinsdagochtend en woensdag. Jan is 

op maandagmorgen aanwezig. De rest van de week is afhankelijk van uitslagen die ik 

deze week ontvang. 

 

Studiedag 
 

Donderdag was er een studiedag voor het team. We hebben ons verdiept in jeugdliteratuur 

en kinderen motiveren tot boeken lezen. Daphne van de bibliotheek heeft ons  vele ideeën 

gegeven voor boekpromotie en het werken met allerlei genres van boeken. De thema-col-

lecties van de bibliotheek én de bibliotheek op school helpen ons hierbij.  Ook hebben we 

ons als team verder geschoold in het gebruik van ICT en het digibord. Een middel wat niet 

meer weg te denken is. 

 

Kerstviering (!!) 
 

In overleg met de Oudervereniging en MR hebben we besloten dat de kerstviering dit jaar wordt gehouden op donder-

dagavond 20 december. 

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan ’s middags vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn dan vrijdagmiddag 21 decem-

ber vrij! 

 

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. 

 

Agenda 

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. 

Week 48 

5-12-2018 

• Sinterklaasviering 

 

 

 

 

 

 

 

https://dirkvandijkschool.files.wordpress.com/2018/11/2018-11-26.pdf
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Wereldwijs: het thema 'ik zie, ik hoor wat jij niet ziet’ 
 

Wereldwijs: het thema 'ik zie, ik hoor wat jij niet ziet’ is dinsdag gestart. Via deze link kunt u een prachtig filmpje bekijken 

over de opening. Dit filmpje is gemaakt door de man van juf Mariëtte, waarvoor dank. 

 

Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast van start gegaan, we hebben kennis gemaakt met virtual reality in het wereld-

wijs-lokaal.   

De komende twee weken  zijn groep 1 t/m 5 op de wereldwijs-middagen bezig met: bouwen, onderzoeken wat/hoe 
onze zintuigen werken, pepernoten bakken volgens recept, knutselen en filmbeschouwing.  We zijn blij met alle ouders 

die hun hulp op deze middagen aanbieden. 

  

De bovenbouw betrekt communicatie in bredere zin, vraag er maar eens naar.  Natuurlijk wordt het thema verbonden 

met alle actualiteiten die sinterklaas aanreikt en in het groepsnieuws is er vast nog meer over te lezen.  

 

Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar 
 

Op 17 en 18 december komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de kinderen van 5 jaar doet 

ze een ogen- en gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze wegen en meten. Alle ouders ontvangen een brief en/of 

e-mail van GGD IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal. Denken 

jullie er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer infor-

matie over de Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind. 

 

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://youtu.be/NxB2v0hCWSI
https://youtu.be/NxB2v0hCWSI
http://www.ggdijsselland.nl/mijnkind
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

