Dijkoverzicht
Februari 2022

Kalender
Datum
31 januari
15 februari
17 februari
28 februari -4 maart
1 maart

Activiteit
8.30 uur Koffie uurtje met Claudia. Buiten voor de parkeerplaats
Brandoefening
Afsluiting Jeelo-project 3: Leren voor later
Voorjaarsvakantie
Volgende Dijkoverzicht

Dag allemaal!
Een nieuwe maand en een nieuwe Dijkoverzicht. Dit keer een korte editie omdat het ook maar een
korte maand is. Buiten is het kaal, koud en donker. Binnen in school zijn we druk bezig met veel
activiteiten en onderwijs. Onderwijs waar we warm van worden. Op heel veel verschillende manieren.
Naast Jeelo ook dagelijk het rekenen, lezen en spellen maar ook de muziekles van juf Eline en de
gymles twee keer per week. Het is zo jammer dat ouders niet binnen mogen komen. We zijn
ontzettend trots op wat we allemaal doen en dat zouden we het liefst allemaal aan jullie laten zien.
Wat kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief
In deze korte Dijkoverzicht informeren we jullie verder over waar we mee bezig zijn. Uiteraard ook over de afsluiting van het
Jeelo-project: Leren voor later.
Corona maatregelen
Afgelopen dinsdagavond heb ik jullie de nieuwe richtlijnen voor het quarantaine beleid laten weten. Kinderen ZONDER
KLACHTEN, die in contact zijn geweest met een positief besmet persoon maar zelf negatief zijn getest, mogen wel naar school.
Regelmatig testen blijft hierbij wel het advies.
We merken wel dat het aantal besmettingen toeneemt, het heeft geen meerwaarde meer om jullie hiervan constant op de
hoogte te brengen. Blijven jullie het wel met ons communiceren?
Daarnaast is vervanging regelen erg astig en we hopen dan ook dat de juffen gezond blijven.
Mocht het nodig zijn dan ben ik genoodzaakt om de groep naar huis te sturen.

Ik wens jullie veel leesplezier. Mochten er vragen zijn,
laat het ons weten
Tot de volgende maand, tot maart.
Gezondheidsonderzoeken GGD IJsselland
Groet, Claudia

In de bijlage ontvangen jullie
informatie over de
Gezondheidsonderzoeken
vanuit de Jeugdgezondheidszorg
GGD IJsselland

Koffie uurtje

Enkele keren per jaar organiseert Claudia een koffie-en thee
uurtje op school waarbij ouders worden uitgenodigd om
van 8.30-9.30 uur informeel een kopje koffie of een kopje
thee te komen drinken. Met de huidige maatregelen doen
we dit buiten bij de parkeerplaats. Doel van deze momenten
is om informeel contact met elkaar te hebben, ouders met
de schoolleiding maar ook voor ouders onderling. Uiteraard
is er gelegenheid om vragen te stellen. Jullie zijn van
harte welkom om aan te sluiten op maandagmorgen 31 januari.
Anouk, onze voorleeskampioen
Anouk Albers, onze voorleeskampioen zal Obs Dijkzicht gaan
vertegenwoordigen in gemeente Olst-Wijhe. Maandag zal ze
Activiteit
samen met alle andere voorleeskampioenen
gaan voorlezen.
Natuurlijk laten we dat niet zomaar voorbij gaan en wordt ze
door haar groep aangemoedigd via een aanmoedigingsfilmpje.

Datum

Afsluiting project: Leren voor later
Op donderdag 17 februari sluiten we het derde Jeelo project
af: Leren voor later. Elke groep zal in beeld brengen wat ze
hebben gedaan en welke prachtige kwaliteiten de kinderen
hebben. Deze beelden en foto's zullen we met elkaar delen
binnen school.

We wensen Anouk heel veel plezier en succes toe!

Kinderraad: Tijd voor een feestje

We zitten er al weer bijna 1 jaar in onze nieuwe school
in het dorpshuis. Wat gaat de tijd toch snel.
Een jaar waarin helaas weinig leuke dingen hebben kunnen
plaatsvinden. Hoog tijd voor een leuk feest. De
kinderraad is druk bezig om een geweldig
feest te organiseren.
Wat gaan we dan doen?
Dat blijft nog even een verrassing.....

Verjaardagen in februari

04 februari Daaf Koot uit groep 4
08 februari Bram Kiesbrink uit groep 8
17 februari Jeep Heida uit groep 1

Bibliotheek versterking

We zijn blij met de versterking van ons bibliotheek team.
Naast Annemieke zullen ook Rowena en Gertien helpen bij het
ruilen van de boeken. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Elke twee weken is er gelegenheid voor het ruilen van boeken.
Deze boeken mogen de kinderen mee naar huis nemen en
thuis lezen . Heel veel leesplezier allemaal!!

