Editie 3 | December 2021

Dijkoverzicht
Data
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Woensdag 8 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
27 december t/m 7 januari
10 januari 2022
Dinsdag 11 januari

Activiteit
Sinterklaasviering op school; ook in de middag is er school
Studiedag team; alle kinderen zijn vrij
Open podium; komt te vervallen i.v.m. de aangescherpte maatregelen.
Om 12.00 uur vrij ivm kerstviering van 17.30-19.00 uur
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie; alle kinderen vrij
Start schooljaar; proosten op het nieuwe jaar
Volgende Dijkoverzicht

Voorwoord
Dag allemaal,
We hadden zo gehoopt dat de coronamaatregelen voorgoed achter ons zouden liggen. Helaas heb ik toch moeten besluiten om ouders weer uit de school te houden en de maatregelen aan te scherpen. Alles voor de veiligheid van onze
kinderen, de teamleden en ouders. Het is voor ons als school lastig en ingewikkeld. Wat mag er wel en wat is beter om
niet te doen? We willen het voor de kinderen zo fijn mogelijk houden. Het is constant afwegen en goed kijken naar de
situatie. Op basis daarvan nemen we per dag beslissingen. Het kan ook snel wijzigen. Weet dat er een kans aanwezig is
dat we een groep naar huis moeten sturen omdat we de organisatie niet meer rond kunnen krijgen. Willen jullie hier
rekening mee houden. Houd de Parro en mail dus goed in de gaten! We zullen jullie dan zo snel mogelijk informeren.
De gezellige Sinterklaas- en kerstmaand komt eraan en daar hebben we heel veel zin in. We zullen er alles aan doen om
er samen met de kinderen een fijn sinterklaas- en kerstfeest van te maken.
Jullie zullen wel begrijpen dat er aan de komende feesten een onzekere factor zit. We weten nog even niet wat het ons
gaat brengen en welke maatregelen ons nog te wachten staan.
Daarnaast is er weer een belangrijke stap gezet in het proces naar de nieuwe school in Olst. Het bestuur heeft een overeenkomst getekend met Maatschappelijk vastgoed. Zij worden de eigenaar van het nieuwe schoolgebouw waar wij de
school van gaan huren.
Onze focus gaat naar ons onderwijs; zorgdragen voor een fijne sfeer waar alle kinderen het fijn hebben maar waar geleerd
wordt en eisen gesteld worden.
Kortom genoeg ontwikkeling op de scholen waar we mee bezig zijn. Wij zijn blij en ook trots op alles wat we in zo’n korte
tijd bereikt hebben.
Net als de vorige maand wil ik jullie meegeven: ben je tevreden, vertel het anderen. Heb je klachten, laat het
ons weten. Onze deur staat altijd open.
De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie in op de twee schooldag in het nieuwe jaar. Dat betekent dat
ik jullie, mede namens alle teamleden, nu al vanuit de nieuwsbrief heel hartelijk wil bedanken voor alle
inzet en het in ons gestelde vertrouwen. Hele fijne feestdagen gewenst en alle goeds voor 2022. Wat
voor jaar zal het gaan worden?

Tot de volgende maand, tot januari.
Groet,

Claudia

Schoonmaakhulp gezocht (Oproep vanuit NIVO Noord)
Al een lange tijd is NIVO het schoonmaakbedrijf van de scholen van Stichting De Mare. En daar zijn wij supertrots op. We
vinden het fijn om ervoor te zorgen dat de kinderen in een schone omgeving kunnen leren en spelen. We hebben een
vraag aan u, want momenteel is er helaas landelijk een groot tekort aan het vinden van nieuw personeel. Bij NIVO zijn
we ook op zoek naar nieuwe schoonmaakmedewerkers. Dit geldt ook voor de school van uw kinderen. We zoeken mensen die het leuk vinden om elke werkdag van de week Obs Dijkzicht schoon te maken. Het gaat dan vooral om het stofzuigen, dweilen en afstoffen van de lokalen en het reinigen van de centrale ruimtes en de sanitaire voorzieningen. De
werktijden zijn variabel vanaf 14:30 uur in de middag, dus er is veel vrijheid om (in overleg) de tijd zelf in te plannen. Kent u iemand in uw omgeving of heeft u zelf belangstelling dan kunt u contact opnemen met Nela Bartynska van
NIVO 06-17007543, we horen dolgraag van u.

Sinterklaas en Kerstviering
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school en op 23 december om 17.30 uur begint de kerstviering. Tenzij
anders besloten. Via de Parro houden we jullie op de hoogte van alle activiteiten.

Bergruimte sporthal
Het opruimen van de berging in de sporthal is een gezamenlijke verantwoording van school, het dorpshuis en de sport.
Samen moeten we ervoor zorgen dat het opgeruimd en werkbaar blijft. Dit is met alle geledingen kortgesloten. Ook de
kinderen zijn hiervan op de hoogte. Binnenkort zullen er haken en planken komen om zaken op te hangen. Om te weten
waar alles moet komen te staan, zal er een plattegrond gemaakt worden. Zo weet iedereen waar alle materialen moeten
staan of hangen.

Kijkweek
In de week van 8 november heeft de kijkweek plaatsgevonden. Een klein aantal ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben meegekeken in de groep van hun kind. Deze ouders hebben het als positief ervaren. We merken wel dat kinderen anders reageren als er ouders in school zijn. Dat is ook niet erg. Voor de tweede helft van het jaar
gaan we kijken hoe we invulling kunnen geven aan de kijkweek. We houden jullie op de hoogte.

Annuleren Open podium en atelier
Helaas moeten wij het Open podium en het atelier voor de komende periode annuleren. De aangescherpte maatregelen
dwingen ons om niet meer met alle kinderen door elkaar of bij elkaar onderwijs te geven. Dit vinden wij heel erg jammer
maar veiligheid is hierin erg belangrijk. In het nieuwe kalender jaar zullen we kijken of het weer opgepakt kan worden
volgens de jaarplanning.

Verkeersveiligheid
We vinden verkeersveiligheid belangrijk. Zeker nu het weer vroeg donker is vinden we het des te belangrijker dat iedereen goed zichtbaar is op de weg. Kinderen gaan in donker naar school, komen terug van de opvang, sport, muziek of
vriendjes en vriendinnetjes. Goede (fiets)verlichting is dan geen overbodige luxe. Wist je bijvoorbeeld dat de kans op
een aanrijding met meer dan 20% afneemt als je goed verlicht bent? En dat als je aangehouden wordt en je verlichting
niet op orde is je een boete krijgt van 60 euro? Dus is het donker? Fietsverlichting AAN in Olst-Wijhe!
Wat is goede fietsverlichting?
Iedere fietser moet in het donker en bij slecht zicht een voor- en achterlicht aan hebben. Je mag hiervoor ook
losse (niet knipperende) lampjes gebruiken. De fiets moet daarnaast voorzien zijn van reflectoren op de achterzijde, trappers en wielen of banden. Kijk voor meer informatie en goedgekeurde fietsverlichting
op www.keurmerkfietsverlichting.nl.

Verjaardagen in december
11 december Pip Stalenburg uit groep 6

