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Dijkoverzicht
Data
Di 2 november
Wo 3 november
Vr 5 november
8-9-10-11 november
Week van 8 november
Di 9 november
Wo 10 november
Do 25 november

Activiteit
Voorstelling: groep 1-2-3-4 in de speelzaal van Opwaardz.
Studiedag de Mare; alle kinderen zijn vrij.
Mobiel in de hand voor groep 5-6-7-8 op school.
9.30-10.30 uur: Kijkdagen in de klassen ;
één van beide ouders is welkom.
Oudergesprekken. Inschrijven via Parro. Uitnodiging volgt.
20.00 uur: Informatieavond ouders van peuters Welsum
Koffie uurtje met Claudia Dijkzicht .
Volgende Dijkoverzicht.

Voorwoord
Dag allemaal,
Na een fijne herfstvakantie waarin iedereen heeft kunnen bijkomen van de eerste periode na de
zomervakantie gaan we gauw verder met de periode tot aan de kerst. Het project omgaan met elkaar
is afgerond voor de herfstvakantie. Tijdens deze afsluiting heeft schrijfster Chantal Walg alles verteld
over haar boek “Anders op zoek naar gezondheid”. De Kinderboekenweek en het project`: “Omgaan
met elkaar” kwamen zo prachtig samen. We zorgen goed voor elkaar. Prachtig om te zien hoe jong
en oud er voor elkaar zijn in school en samen ervoor zorgen om leuke dingen met elkaar te doen.
Trots op iedereen!
We gaan gauw verder met het volgende project en dat heet: ‘Veilig in het verkeer’. In de avond wordt
het al weer vroeg donker en met het verzetten van de klok is het essentieel om goed licht te hebben
op je fiets. Zichtbaarheid is belangrijk en daar besteden we veel aandacht aan. Zorg ervoor dat je fiets
in orde is. Vanuit Gemeente Olst-Wijhe worden we ondersteund met allerlei verkeersactiviteiten zoals een voorstelling voor elke groep.
Op woensdag 3 november stond eindelijk de gezamenlijke studiedag van alle scholen binnen de Mare
gepland. Helaas hebben we ook dit keer moeten besluiten dat deze niet doorgaat. Het aantal besmettingen loopt de laatste week fors op en we willen niet dat er verdere consequenties uit voortkomen. De kinderen zijn allemaal wel vrij en we zorgen voor een eigen invulling per
school/onderwijsteam.
Na de samenvoeging in Olst en de verhuizing in Welsum zijn we druk bezig om te laten zien
wie we zijn. Op 9 november in Welsum en op 23 november in Olst zullen we informatieavonden houden om nieuwe en geïnteresseerde ouders te informeren over onze scho-

len. Mochten jullie ouders kennen die op zoek zijn naar een school voor hun kind: attendeer ze op
deze avonden. Ze zijn van harte welkom om ons verhaal te horen en te zien in school.
We zijn trots op wie wij zijn en wat wij doen. Dat willen we graag en met liefde aan iedereen laten
weten.
Tot de volgende maand, tot december.
Groet, Claudia

Opening project 2: Veilig in het Verkeer
Deze week heeft de opening al plaatsgevonden van het project: Veilig in het verkeer. Tijdens alle
Jeelo-momenten zullen alle bouwen (gr. 1-2-34 en gr. 5-6-7-8) aan de slag gaan met verschillende
elementen van verkeer en verkeersveiligheid). Willen jullie in kader van verkeer nog wat betekenen,
laat het weten aan de leerkracht van jullie kind(eren).

Informatieavond nieuwe ouders
Zoals in het openingswoord aangegeven organiseren we op dinsdag 9 november om 20.00 uur een
informatieavond voor ouders van peuters en andere nieuwe geïnteresseerde ouders die ons Dijkzicht-verhaal willen horen. Tijdens deze avond vertellen wij waar we voor staan en wat we allemaal
doen. Opgeven kan via obsdijkzicht@de-mare.org.
Kennen jullie ouders die op zoek zijn naar een school? Laat ze weten dat deze informatieavond wordt
georganiseerd.

Voorleeswedstrijd
We zijn gestart met de voorrondes in de groepen 3 t/m 8. Alle kinderen doen mee met de klassenwedstrijd. Op vrijdag 13 november 2021 houden we de voorleeswedstrijd voor de hele school. De
winnaar van de school zal obs Dijkzicht vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de gemeente Olst-Wijhe.

Schoolfruit
Ook dit jaar mogen we met beide scholen weer meedoen aan het schoolfruit vanuit een Europese
subsidie. Vanaf 15 november 2021 t/m 22 april 2022 ontvangen we wekelijks schoolfruit voor alle
kinderen op school. Het fruit wordt geleverd via een vaste groente en fruitleverancier. Op dinsdag,
woensdag en donderdag hoeven de kinderen dus geen fruit mee te nemen naar school maar ontvangen ze fruit op school. Elke week weer wat anders. Doel is om de kinderen kennis te laten maken met verschillende fruit- en groentesoorten en hiermee stimuleren we gezonde voeding. Via de
Parro-app zullen we jullie laten weten welk fruit we hebben ontvangen.

Koffie- en thee uurtjes
In de week van 8 november vinden de koffie/thee uurtjes wederom plaats. Informeel en
vrijblijvend zijn jullie uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Mochten
er vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden. Uiteraard niet verplicht.

Wanneer:
Hoe laat:
Maandag 8 november
08.30-09.30 uur
Woensdag 10 november
08.30-09.30 uur
Jullie zijn van harte welkom om aan te sluiten en een kopje koffie of thee mee te drinken.
Bij slecht weer verplaatsen we het koffie/theemoment naar binnen.

Kijkweek
Wij willen graag een open school zijn voor kinderen en hun ouders. Er zijn kinderen die veel vertellen over wat ze doen op school maar er zijn ook kinderen die niet zoveel vertellen. Hoe verloopt
dan zo’n dag op onze school in het huidige onderwijs?
In de jaarplanning hebben jullie kunnen zien dat er twee keer per jaar een kijkweek in school wordt
georganiseerd. Een kijkweek is letterlijk een kijkje nemen in de school/klas onder schooltijd.
In week 45: 8-12 november zijn alle ouders deze week één keer welkom tijdens de rekenles van
10.30-11.30 uur. Maximaal drie ouders per dag mogen achter in de klas plaatsnemen en zien hoe
de rekenles verloopt op school. De lessen en het onderwijs gaan gewoon door dus wij vragen jullie
om niet door de klas te lopen of onderling met elkaar te praten.
Om te komen kijken, vragen wij jullie je van tevoren op te geven. Op het prikbord in de hal hangt
een formulier waarop je kunt aangeven wanneer je aanwezig wilt zijn!
Na deze week zullen we als team de kijkweek evalueren met elkaar. Mocht het nodig zijn dan passen we de organisatie aan voor de kijkweek in de tweede helft van het jaar.

Ateliers
Op de drie vrijdagmiddagen in december; (3-10-17 december) willen we van 13.00-14.00 uur een
ateliercircuit houden. Tijdens dit circuit vragen we ouders, betrokkenen en/of teamleden om drie
weken achter elkaar met een klein groepje kinderen een activiteit te doen. Dit kunnen en mogen
hele diverse activiteiten zijn. Hoe meer keuzes, hoe meer diversiteit. Het mogen drie losse activiteiten zijn maar ook één activiteit waar je drie weken aan werkt. Denk hierbij aan: koken of bakken,
houtbewerken, breien of haken, tekenen, dansen, muziek maken, banden plakken, techniek, debatteren, gedichten maken enz. enz. Vanuit jullie eigen interesses of talenten! Wil je met een klein
groepje kinderen aan de slag? Laat het ons weten via de leerkracht, via de mail of via het inschrijfformulier op het prikbord in de hal. Wij verzamelen alle mogelijkheden en via het aangeven van een
aantal voorkeuren door de kinderen delen wij de groepen in.
Niet alle kinderen zullen alle activiteiten doen.
Wij horen het graag uiterlijk vrijdag 5 november.
Namens alle kinderen vast dank voor jullie hulp!
Het tweede atelier circuit van dit schooljaar staat gepland in de tweede helft van het schooljaar. Zie
hiervoor de jaarplanning.

Adviezen over verkoudheid en ziekte
Vanuit de GGD hebben wij de volgende adviezen gekregen om te hanteren bij klachten. We
krijgen regelmatig vragen over klachten van kinderen. Deze willen we graag met jullie
delen. De GGD geeft aan extra aandacht te besteden aan de gezondheid van uzelf en
uw leerlingen. Leerlingen mogen wel naar school als zij lichte verkoudheidsklachten

hebben. Maar bij zwaardere klachten – zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid – is het de bedoeling dat zij thuisblijven.
Laat de leerling in ieder geval testen en niet naar school gaan als:
•
•
•
•
•

De leerling zwaardere verkoudheidsklachten heeft, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid.
De leerling ernstig ziek is. Overleg met uw huisarts of het kind getest moet worden.
De leerling nauw contact heeft gehad met iemand met corona.
De leerling klachten heeft en contact heeft gehad met iemand met corona.
De GGD adviseert om te testen vanwege een uitbraakonderzoek.

Heeft de leerling zwaardere klachten en laat de ouder het niet testen? De leerling blijft thuis. Hij of
zij mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
Blijven de klachten aanhouden? Dan mag de leerling na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school
of de opvang.
Je kunt bij de GGD een testafspraak maken via 0800-1202 of www.corontest.nl.
Let op: Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Oudergesprekken
In de week van 8 november staan de eerste oudergesprekken gepland. Dit zijn voortgangsgesprekken
voor alle kinderen zonder rapport waarin de leerkracht met jullie bespreken hoe het gaat op school.
Via Parro ontvangen jullie een uitnodiging voor inschrijving. Ontvangt u geen uitnodiging, laat het
dan even weten aan de leerkracht van jullie kind.

Techniekdagen Salland 2021
In 2020 was er geen feestje, maar in 2021 wel! De Techniekdagen 2021 vinden plaats op:
•
•

Vrijdag 29 oktober van 18.00-21.00 uur
Zondag 31 oktober van 11.00-16.00 uur

Website en promotiefilm
Op onze website: www.platformtechnieksalland.nl is alle informatie te vinden over de Techniekdagen en de
deelnemende bedrijven.
Daarnaast stellen de deelnemende bedrijven zich voor in de promotiefilm, deze is ook op de website te vinden.

Meer informatie Techniekdagen 2021
Platform Techniek Salland organiseert als samenwerkingsverband diverse activiteiten ter
versteviging van de verbinding tussen onderwijs, technische bedrijven en overheid. Eén van
die activiteiten is het organiseren van de Techniekdagen Salland. Een jaarlijks terugkerend evenement.

Verjaardagen in November
03 november Mathijs Jacobs uit groep 8

