Dijkoverzicht
Januari 2022

Kalender
Datum
Maandag 10 januari
Maandag 10 januari
Vrijdag 14 januari
Donderdag 20 januari
Donderdag 27 januari

Activiteit
Eerste schooldag; samen proosten in school
Leerlingenraad bij elkaar over meedenken van het nieuwe rapport
Opening thema 3: Leren voor later
MRActiviteit
vergadering 3
Volgende Dijkoverzicht

Dag allemaal, welkom in 2022!

Na een bijzondere afsluiting voor de vakantie met toch nog een heerlijk kerstontbijt bij Opwaardz en
lekkere kerstlunch bij Dijkzicht zijn we na de extra vakantieweek met noodopvang de vakantie in
gegaan. Wederom een vakantie met beperkingen maar wel met elkaar. Volop tijd en gelegenheid om
samen te zijn. Ik hoop dat jullie een fijne, rustige en relaxte vakantie hebben gehad.
Scholen gaan weer open
Wat fijn dat we alle kinderen weer gewoon naar school mogen! De maatregelen van voor de kerstvakantie blijven van kracht.
Onder andere mondkapjes en testen vanaf groep 6. Kinderen krijgen op school weer testen mee om thuis te testen. Graag zelf
een mondkapje meenemen. Aanscherping van de maatregelen: Bij 3 of meer positieve besmettingen in een groep zal de groep in
quarantaine gaan en gaan we over op online onderwijs.
Projecten
We gaan dus alweer richting de helft van het schooljaar. De tijd vliegt. Het is ongelofelijk. Er staan ons nog 3 projecten te
wachten die we gaan uitwerken. Hier hebben we allemaal heel veel zin in. We starten in de eerste week van het jaar met: Leren
voor later. Wat zijn je talenten en waar doen we het allemaal voor. Een prachtig project om samen met de kinderen in gesprek
te gaan en te laten ervaren en zien wat de mogelijkheden allemaal zijn. Zelfs met de beperkende maatregelen.
Rapport
Ook zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport voor Opwaardz en Dijkzicht. Aangepast aan onze
nieuwe andere manier van werken. We geven een beeld van jullie kind over de ontwikkeling die ze doormaken. Een
breed kader wat wij vanuit visie belangrijk vinden.
We zijn nu bezig met het rapport voor groep 3-4 en groep 5-8. We zijn nog aan het nadenken hoe we het rapport van
groep 1-2 willen gaan vorm geven. Ook in de kleutergroep zijn we volop bezig met hoe we kinderen blijven volgen en
in beeld brengen. Dat moet eerst helemaal helder zijn voordat we daar een rapport uit kunnen halen.
Voor de komende maanden voldoende input om mee aan de slag te gaan en Opwaardz en Dijkzicht
nog verder vorm te geven. Wij hebben er zin in om dit samen met jullie als ouders en natuurlijk met
alle kinderen te gaan doen.
Tot de volgende maand, tot februari.
Groet, Claudia

Proosten op het nieuwe jaar

Welkom in 2022 en PROOST! Altijd een fijn moment om met elkaar het nieuwe
jaar weer te starten. Op maandagmorgen 10 januari hebben we samen een toast
uitgebracht op het nieuwe jaar en hebben we elkaar een fijn jaar toegewenst. Op
deze manier vervolgen we onze jaarlijkse traditie en starten we het jaar met
elkaar.
Sinterklaas en Kerstviering
Ondanks alles hebben we een hele fijne sinterklaas- en kerst viering gehad. Via Parro hebben jullie de foto’s voorbij zien komen.
Sinterklaas is met zijn pieten op school geweest en heeft een fijne dag gehad op school. In de bovenbouw zijn prachtige surprises
voor elkaar gemaakt. Wat een werk had iedereen er van gemaakt.
De kerstlunch hebben we een week naar voren kunnen halen. Met dank aan de flexibiliteit van onze OR ouders en
Bijsterbosch . Daar zijn we heel mee en het was een hele gezellige en fijne dag waarin we lekker samen hebben gegeten,
kerstbakjes hebben gemaakt en andere kerstactiviteiten gedaan. Een prachtige afsluiting van het jaar.

Datum

Activiteit

Opening derde project: Leren voor later
Op vrijdag 14 januari openen we het derde project voor dit jaar met als thema; Leren voor later. In verschillende lijnen werken
we aan talenten ontdekken.
In dit project staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook de samenleving
ontwikkelt zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en op het verleden belangrijk. Kinderen leren dat je vooruit komt door stil
te staan, terug te kijken en daarvan te leren voor de toekomst. Het doel van dit project is dat leerlingen ontdekken wat hun
talenten zijn en wat die van anderen zijn. Ze leren hoe je deze talenten kunt inzetten om doelen te bereiken, jezelf verder te
ontwikkelen en daarvan gelukkig te worden.
Survival run Noordgouw
Over een tijdje is het weer zover! De Noordgouw Midwinter Survivalrun komt er weer aan en deze keer met een speciale editie!
Op woensdag 26 januari 2022 vindt namelijk de 10e editie van deze run plaats. Afgelopen jaar kon het evenement helaas geen
doorgang vinden vanwege het coronavirus, maar deze editie kan gelukkig wel doorgaan en daar zijn wij als organisatie
ontzettend blij mee.
Wat houdt deze run precies in? De Noordgouw Midwinter Survivalrun is
een survivalrun die wordt georganiseerd door CC De Noordgouw in
Heerde. Het evenement is voor alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de
basisscholen. De run zal plaatsvinden bij de Schaapskooi in Heerde en
is zo’n 5 kilometer lang. Onderweg zullen de deelnemers 25
verschillende obstakels tegengekomen die onder andere bestaan uit:
klimobjecten, touwladders, balken, etc. Een mooie manier om zoveel
mogelijk kinderen in beweging te krijgen en ze deze uitdaging aan te
laten gaan.
De leerlingen kunnen zich in duo's aanmelden via de website van de
Midwinter Survivalrun door op onderstaande link te klikken:
http://noordgouw51.dnncserver.nl/survivalrun.
Info vanuit de bibliotheek
Ledenactie: Lezen is geweldig! Op school lezen je kinderen allemaal
leuke, spannende en leerzame boeken. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
lid van de Bibliotheek en mogen alles lenen uit de collectie voor
kinderen en de jeugd. Maar de Bibliotheek is er ook voor ouders!
Eindeloos veel boeken over kinderen en opvoeding, inspiratie en ideeën
voor uitjes en feestjes, duizenden voorleesboeken en natuurlijk talloze
boeken om zelf heerlijk te lezen.

Bij de Bibliotheek raak je nooit uitgelezen. Daarom heeft Bibliotheek Salland deze
maand een geweldige aanbieding. Als lid van de bibliotheek leen je onbeperkt
boeken, e-books en luisterboeken. Ook heb je online toegang tot talloze digitale
bronnen van informatie.
Nu een jaar lang 50% korting!
Lid zijn van de Bibliotheek kost je €4 per maand. Als je lid wordt in december, krijg
je het eerste jaar 50% korting. Je betaalt dan nog maar €2 per maand. Neem een
kijkje op de website van Bibliotheek Salland voor meer informatie.

Oproep: VoorleesExpress-vrijwilligers gezocht
Gezocht: ouders die het leuk vinden om voor te lezen. Voor de Voorleesexpress zijn
we opzoek naar vrijwilligers in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. We zoeken zowel
voorlezers als coördinatoren. Als voorlezer ga je wekelijks naar een gezin waarbij de
taalontwikkeling achterblijft. Met maar een uurtje in de week, maak jij een groot
verschil voor een kind in je omgeving. Door samen 20 keer te lezen en taalspelletjes
te doen, heb je een meetbaar effect op de taalontwikkeling van een kind. Wij zijn op
zoek naar creatieve vrijwilligers die met een kind én de ouders aan de slag gaan met
taal.
Als coördinator heb je één of meerdere voorlezers die je begeleidt en waar je
praktische zaken voor regelt. Jij bent het aanspreekpunt voor deze voorlezers en de
contactpersoon van de projectleider. Daarnaast kan je natuurlijk als coördinator ook
nog zelf voorlezen als je dat leuk vindt. Vragen? Kijk op de website van de
VoorleesExpress voor meer informatie of mail naar
voorleesexpress@bibliotheeksalland.nl. Direct aanmelden? Dat kan via deze link.

Terugblik Week van de Mediawijsheid: Samen Sociaal Online

Van 5 t/m 12 november was het de Week van de Mediawijsheid, met dit jaar als
thema 'Samen sociaal online'. Internet heeft ons de laatste tijd veel gebracht, zoals
videobellen, winkelen en samen gamen. Wellicht heeft dit jullie thuis ook nieuwe
vragen opgeleverd. Is er sprake van balans? Hoe sociaal zijn sociale media eigenlijk?
Waar leg je de grens voor online of offline contact en hoe praat je over media met je
kind? En welke media kun je daarvoor gebruiken? Denise Bontje, Mediasmarties.nl,
nam ouders mee in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar.
Het webinar en bijbehorende tips voor thuis zijn nog terug te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=rEkF9s7OlRA&t=2s
Vragen en antwoorden webinar Samen sociaal online (pdf)
https://www.mediasmarties.nl/tipsvoorthuis-mediawijsheid/

Verjaardagen in januari
21 januari: Carlijn Brouwer uit groep 5
21 januari: Lisa Brouwer uit groep 5
27 januari: Anna-Belle Braakman uit groep 6

