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Dijkoverzicht
Data
06 oktober
15 oktober
18-22 oktober
25 oktober
26 oktober (uitgesteld)
27 oktober
28 oktober

Activiteit
11.30 uur: Open podium (ouders zijn van harte welkom)
12.45 uur Afsluiting project Jeelo 1
Herfstvakantie
MR 2
Schoolfinale voorleeswedstrijd vindt plaats op een nog te
bepalen datum in november
Opening Jeelo 2: Veilig in het verkeer
Volgende Dijkoverzicht

Voorwoord
Dag allemaal,
Wat ben ik blij dat ouders weer in school welkom zijn. Na anderhalf jaar kunnen we ouders weer
uitnodigen in school voor een open podium, voorstelling of informatieavond. Maar ook gewoon om
je kind in school te brengen en even te kijken wat ze aan het doen zijn.
Dat is zo fijn en voelt goed. Onderwijs maken we samen! Samen met kinderen en ouders. Ieder
vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.
Ik ben supertrots op wat we tot nu toe samen bereikt hebben. Trots op het team, trots op alle
kinderen en trots op de ouders.
Het enthousiasme over de Jeelo-projecten is wederom groot. Tijdens de Jeelo-markt informeren we
jullie over de projecten dit schooljaar. Waar gaat het over in de verschillende projecten? Maar
vooral ook waar willen en kunnen ouders helpen? Helpen in lijn van het project. Daar zetten we op
in.
Ik word ook erg blij van de stralende gezichten tijdens de muziekles van vakdocent Eline Wubs. Zij
laat alle kinderen genieten van muziek! Het mooie is dat ze input achterlaat voor de muziekles die
een week later door de leerkracht wordt gegeven. Zo ontstaat een prachtige doorgaande
muzieklijn.
Uiteraard ligt de focus naast Jeelo en creatieve zaken op kwalitatief goed onderwijs. Dit is onze
basis. Duidelijke doorgaande afgestemde afspraken over spelling door de scholen heen.
Maar ook goede effectieve rekeninstructies en veel gevarieerde leesactiviteiten. Lezen is
leuk en bieden we op veel verschillende manieren aan.
Zo verloopt de dag van een kind op school.
Dat is waar we trots op zijn. Kinderen leren samen verder te komen. Elke dag
opnieuw want elke dag is immers een ontdekkingstocht!

Ik wens jullie veel leesplezier en de komende maand nog meer plezier bij de activiteiten op school.
Ben je er ook bij?
Tot de volgende maand, tot oktober.
Groet,
Claudia

Open podium
Op woensdag 6 oktober vindt het eerste Open podium plaats. Om 11.30 uur verzamelen alle kinderen
zich op het lesplein bij het podium en gaan we kijken en genieten van de optredens.
Jullie als ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Jongere broertjes en zusjes zijn welkom;
echter bij storend gedrag vragen wij jullie de ruimte dan te verlaten. Jullie mogen achter de kinderen
mee kijken van wat er op het podium gebeurt. De data van de overige Open podia kunnen jullie
vinden in de jaarplanning.

Kinderboekenweek
Tijdens het Open podium op woensdag 6 oktober zullen we ook aandacht besteden aan de opening
van de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar van de Kinderboekenweek is “Worden wat je wil”.
Hiermee benadrukken we dat boeken aan kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij
het allerliefst willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte
leven. Het sluit mooi aan bij ons Jeelo-project waar we nu mee bezig zijn. Lezen is een erg belangrijk
onderdeel van onze school. Hieraan besteden we veel tijd en energie want goed kunnen lezen is
onontbeerlijk in de huidige maatschappij.

Coronamaatregelen versoepeld
Zoals jullie weten zijn er versoepelingen per 25 september. Vanaf dat moment hoeft er onderling
geen 1,5 meter afstand meer worden gehouden. Dat betekent concreet dat jullie als ouders weer
welkom zijn in school. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
Jullie zijn wederom welkom om met jullie kind naar binnen te komen en tijdens activiteiten
aanwezig te zijn en samen school te zijn.
Vanaf maandag 27 september hanteren we het inloopbeleid als volgt:
- De deur gaat om 8.20 uur open.
- Alle kinderen kunnen samen met hun ouder naar binnen
- Om 08.30 uur starten we met de les. Ouders zijn dan niet meer in school aanwezig.
De basisregels blijven echter nog wel aanwezig:
- Was vaak de handen.
- Schud geen handen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Geef elkaar de ruimte.
- Zorg voor frisse lucht
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.

Afsluiting project 1 Omgaan met elkaar
Op vrijdagmiddag 15 oktober van 12.45 sluiten we samen met de
kinderen Jeelo-project 1: Omgaan met elkaar af met het bezoek van een
kinderboekenschrijver. Twee leerlingen van school hebben meegewerkt
aan het kinderboek “Anders op zoek naar gezondheid” van schrijfster
Chantal Walg. Wij zijn heel blij dat zij op school komt vertellen over het
boek. Samen sluiten we hiermee het project af.

Project 2: Veilig in het verkeer
Op dinsdag 26 oktober starten we met de opening van Jeelo-project 2: Veilig in het Verkeer. Voor de
opening mogen s’ochtends de kinderen met een vervoersmiddel naar keuze op school komen. Wat
we daarmee gaan doen zien jullie op deze ochtend. Alle ouders zijn uiteraard ook van harte welkom.
In de bijlage vind je de flyer over ons tweede Jeelo-project: Veilig in het Verkeer.

Hoofdluiscontrole
Na de herfstvakantie willen we weer starten met de hoofdluiscontrole op school. Dat is belangrijk
om verdere verspreiding te voorkomen. Helaas was de controle het laatste jaar niet mogelijk. Op het
moment dat kinderen hoofdluis of neten hebben, vragen wij ouders hun kind op te halen en te
behandelen. Na behandeling is jullie kind weer van harte welkom op school. Na behandeling is blijven
controleren en kammen zeer belangrijk. Op deze manier bannen we de hoofdluis helemaal uit.
Momenteel is er geen werkgroep hoofdluiscontrole meer. Dit willen we wel weer graag voortzetten.
Wie van de ouders wil dit in overleg met school opzetten en samen met een aantal ouders de
controles na elke vakantie uitvoeren. Je kunt het aangeven bij Claudia. Mochten er geen ouders
beschikbaar zijn, dan zal er geen hoofdluiscontrole plaatsvinden. Mocht dit het geval zijn, dan laten
wij dat weten.

Vanuit de MR
Afgelopen donderdag 23 september hebben we de eerste MR-vergadering van dit schooljaar gehad.
We hebben er weer heel veel zin in en zijn goed van start gegaan. Komend schooljaar gaan we een
aantal dingen iets anders doen in de overlegstructuur waardoor we efficiënter gaan vergaderen en
alle onderwerpen goed worden behandeld. Ook hebben we een aanpassing in de rolverdeling. Deze
is vanaf vorige week als volgt:
Voorzitter:
Vice-voorzitter/Secretaris:
Notulist bij tourbeurt:
Timekeeper:
Lid:
Lid:
Lid:

Coen Hanschke (ouder Opwaardz)
Clenda Smit (juf groep 5/6 Opwaardz)
Loes Datema (ouder Opwaardz)
Irma Kelkes (ouder Dijkzicht)
Inge van Zand (ouder Opwaardz)
Ramon Schuil (meester groep 7/8 Opwaardz)
Gerard Temmink (meester groep 5/6 Opwaardz)
Joyce van Tongeren (juf groep 1/2/3/4 Dijkzicht)

De vastgestelde notulen van de vergaderingen zullen voortaan ook op de website van Opwaardz en
Dijkzicht geplaatst worden, zodat jullie op de hoogte blijven van wat er besproken is.
Mochten er dingen spelen waarvan je denkt dat het bij de MR thuishoort, schroom niet en spreek
gerust één van de leden aan.

GMR
Het onderwijsteam van Olst-Welsum van Obs Opwaardz-Obs Dijkzicht is op zoek naar een ouder die
zitting wil nemen in de GMR van De Mare. Hieronder staat beschreven wat de GMR is en wat de
functie van de GMR is.
U kunt zich opgeven bij Claudia Diepstraten. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie.
Wat doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alle medezeggenschapsraden van de
onderwijsteams vertegenwoordigd. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat
voor alle scholen geldt. De bestuurder moet de GMR om advies of instemming vragen bij
veranderingen die direct en indirect impact hebben op de leerlingen of de betrokkenheid van
ouders. De GMR vergadert 4 x per schooljaar.

Verjaardagen in Oktober
01 oktober Jocelyn van der Horst uit groep 5

