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Wat staat er in april & mei 2018 op het programma:
April:
11 april
16 t/m 26 april:
17 t/m 19 april:
20 april:
26 april:
27 april:

Studiedag – kinderen vrij
Entreetoets groep 7
EindCITO groep 8
Koningsspelen + Koningslunch
Boekenmarkt 13:00-14:30
Koningsdag + start meivakantie

Mei:
14 mei:
14 mei t/m 1 juni:
16 mei:
16 mei:
16 t/m 30 mei:
21 mei:
29 mei:
30 mei:

Start na meivakantie
CITO eind Groepen 1 t/m 6
Bibliotheek
Luizencontrole
actie Jantje Beton
2e Pinksterdag – kinderen vrij
Sportdag groep 7-8 in Olst
Bibliotheek

Van Rita:

Je kunt ieder leven zien als een rode draad, een draad met knopen. De een heeft
weinig knopen, de ander heeft er veel. Die knopen zijn je valkuilen, positief gezegd je
leerpunten. Dat waar je wat mee zou moeten doen in je leven, of waar je wat van zou
moeten leren.
Je hebt allerlei soorten draden, b.v. katoen, nylon, sisal, wol of plastic. Die kun je aan
elkaar vastknopen. Plastic draad zal snel loslaten, met katoen lukt dat minder snel.
Je kunt zelf grote, dikke knopen maken, je kunt de draden ook losjes om elkaar heen
leggen, afhankelijk van wat je ermee wilt.
De draden aan elkaar geeft verbondenheid.
Verbondenheid is de kern van de waarden-opvoeding. Je kunt verbonden zijn met
jezelf (eigenwaarde), met anderen, met de samenleving, de natuur of met het
hogere. Het is meer nog dan “houden van”. Het is in verwondering genieten van de
ander of het andere, door te laten zijn wie of wat het is.
Onze school wil er graag in bijdragen de verschillende soorten draden met elkaar te
verbinden.
We willen u graag een superfijne, vrolijke, zonnige en heerlijke meivakantie
wensen!!!
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LAATSTE NIEUWS:
Vandaag kregen we te horen, dat onze school weer een behoorlijk
bedrag van de Rabobank mag ontvangen. De vorige keren kregen we
een bijdrage voor muziekinstrumenten, en al eens voor technisch lego.
Deze keer zal het worden besteed aan de aanschaf van nieuwe
leesboeken. Hier zijn wij allemaal natuurlijk ontzettend blij mee. We
zullen u op de hoogte houden van wat we ervoor zullen aanschaffen.
GEWELDIG bedankt ouders, die zich daarvoor hebben ingezet.
Voortgang HVO
Zoals u weet zouden we u op de hoogte houden over de voortgang rondom de ouderinventarisatie HVO en GVO. De inventarisatie is afgerond en de meerderheid van de
ouders geeft aan voor hun kind een voorkeur te hebben in HVO-lessen. De HVO-lessen
zijn nu aangevraagd bij het dienstencentrum GVO en HVO. We moeten nu afwachten of
zij organisatorisch in staat zijn om komend schooljaar deze lessen te geven. Dit wordt
waarschijnlijk door hen kort voor de zomervakantie bekend gemaakt. Wordt vervolgd.

Vakantierooster:
Het vakantie rooster is grotendeels rond. De (basis)scholen in Olst/Wijhe hebben volgend
schooljaar 1 week meivakantie en 1 week Hemelvaartsvakantie. Op Obs Dijkzicht leek het
ons voor iedereen fijner rekening te houden met het voortgezet onderwijs aan deze kant van
de IJssel. Zij geven juist net de week tussen hemelvaart en Pinksteren vrij. Wij willen graag
hierin meegaan, en dit mag, mits de leerlingen komend schooljaar wel voldoende lesuren
maken.
Uit onze berekening blijkt dat dit rooster in lesuren past, als groep 5 t/m 8 komend schooljaar
9,75 lesuren extra maakt. Lotte ziet mogelijkheden om deze kleine 10 lesuren binnen de
huiswerkklas te maken. De kinderen die haar huiswerkklas al trouw volgen halen deze uren
gemakkelijk! De kinderen die dit niet volgen, mogen komend schooljaar in overleg met Lotte
afspreken welke 13 huiswerkklassen (45 min na schooltijd) zij gaan volgen. Lotte houdt dit
dan op papier bij voor die kinderen, zodat we altijd overzicht hebben.
NB. De onderbouw mag per jaar net wat minder lesuren maken, voor hen verandert er niets.
Ook de MR heeft meegedacht en is akkoord met het voorstel om extra lestijd voor de
bovenbouw aan te bieden om zo deze vakantiespreiding mogelijk te maken.
Het vakantierooster is dus voor Obs Dijkzicht dus in 2018-2019 als volgt:
Herfstvakantie: 22 okt. 2018 - 26 okt. 2018
Kerstvakantie: 24 dec. 2018 - 04 jan. 2019
Krokusvakantie: 25 febr. 2019 - 01 mrt. 2019
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Pasen:

19 april 2019 - 22 april 2019

Meivakantie:

29 april 2019 - 03 mei 2019

Hemelvaart / Pinkstervakantie : 30 mei 2019 - 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli 2019 - 23 aug. 2019
Met bovenstaand vakantierooster houden wij voor ons onderwijsteam DHKT nog drie
gezamenlijke studiedagen over die nader bepaald en nog ingevuld moeten worden. Deze
informatie krijgt u via de jaarkalender 2018-2019.
Wij hopen dat deze uitleg zo voldoende duidelijk is. Mocht u nog nadere informatie willen
kunt u daarvoor terecht bij Fedor en Claudia
Nieuwtjes groep 1-2-3-4
- We hebben veel geleerd rond het thema “multi-media”
- Zo weten we nu hoe we een stop-motion filmpje moeten maken
- Ook hebben we geleerd hoe je een interview afneemt voor de TV. We hadden een
presentatrice, een cameraman, iemand die de autocue heeft gemaakt en iemand, die de
microfoon (op stok) vasthield bij degene, die werd geinterviewd.
- De kleuters hebben door vormen om te trekken en om te plakken een robot gemaakt.
Binnenkort komen nog de eigengemaakte TV’s mee naar huis met hun “gekke” gezicht.

- Ons lopende thema is……….. LENTE!!!
- WAT hadden we vandaag een geweldige buitenlesdag…weertje mee, sfeertje prima….
Dit doen we zeker nog een keer.
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Wij bij OBS Dijkzicht hebben een paar nieuwe dingen.
Zoals: eigen YouTube account, boeken op marktplaats en
het thema multimedia, nieuwsbegrip.

YouTube
Wij groep 5/6/7/8 en juf Lotte hebben ons eigen YouTube account:
Leesmotivatie. De bedoeling van onze vlogs is om de leesmotivatie
omhoog te halen.
Wij hebben met z’n allen hard gewerkt om deze vlog in elkaar te zetten.
Bent u nou ook benieuwd geworden?
Neem dan zeker een kijkje op ons YouTube kanaal.

https://www.youtube.com/channel/UC8hjadzVObyGOjlC9z8fbLQ
vind je onze filmpjes nou leuk vergeet dan zeker niet te abonneren en
een duimpje omhoog te doen.

Marktplaats
wij hebben boeken van de bibliotheek op marktplaats gezet
Want wij lezen die boeken nooit terwijl het nog hele mooie boeken zijn.
Hebt u nu ook belang bij deze boeken vergeet dan niet te kijken op
marktplaats.

Multimedia
wij hebben het thema multimedia geopend op 12 Maart. we begonnen de
ochtend met spelletjes zoals: telefoonlijn (woorden) doorgeven, de
bovenbouw moest onderbouw aanwijzingen geven met de camera ook
mocht de bovenbouw de camera niet aan raken, wie is het (bij dit spel
raden/voelen wie het was).

Nieuwsbegrip

Wij hebben een nieuwe lesmethode. Wij doen nu de les steeds een beetje
moeilijker. Je begint bij AA als je dat kan ga je naar A als je dat kan ga je
naar B en dan naar C. Juf doet nu een opleiding over dyslexie en toen
hoorde ze dat al die meerkeuze vragen helemaal niet goed zijn.

Eindcito+Entreetoets

Op 17 18 19 & 23 april heeft groep 7 de entreetoets en groep 8 de
eindtoets. De eindtoets houd in dat het uiteindelijke niveau dat je op de
middelbare school gaat en de entreetoet ongeveer het zelfde de.
Entreetoet en de eindtoets gaan ze kijken naar je scores en dan het
gemiddelde uitreken dat is je eindscore.
(geschreven door Susan, Ilse en Lynn - groep 7)
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Kamp 2018-2019
Het kamp voor volgend schooljaar is bekend! We gaan naar ’t Eekhuus in Vierhouten van 12
t/m 14 september. De groepen 6, 7 en 8 gaan mee. We gaan op de fiets! Zijn er ouders die
het leuk vinden om mee te gaan? Dan horen we dat graag. Via deze link kan je meer
informatie vinden over onze kamplocatie:
https://www.groepsgebouw.nl/groepsaccommodatie-gelderland/groepsaccommodatieveluwe-eekhuus

Boekenmarkt – 26 april
Wat: Boekenmarkt met heeeeel veel leuke boeken van school en van de kinderen
Wanneer: Donderdag 26 april
Tijdstip: Tussen 13:00 en 14:30
Doe mee: Neem je boeken mee die je wil verkopen. Bedenk thuis alvast hoeveel
geld je er ongeveer voor wil hebben. Je kan er ook een prijsstickertje op plakken! Op
deze donderdag kan je een eigen verkooptafeltje maken met jouw boeken. Denk
ook even aan een bakje of zakje om het geld goed in te bewaren. Het geld wat je
verdient mag je natuurlijk zelf houden. Het geld wat we verdienen aan verkochte
schoolboeken besteden we aan leuke, nieuwe boeken voor de bibliotheek.
Boeken doneren: Heb je boeken over, of ken je iemand die boeken weg wil doen? Ze
mogen worden gedoneerd aan de school voor de verkoop. Alle boeken die niet worden
verkocht, worden doorgegeven aan de kringloop.

Nodig iedereen uit voor deze boekenmarkt!!
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buurmannen en buurvrouwen. Iedereen is welkom
op deze gezellige boekenmarkt!
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Schoolplein
Zoals velen al weten, heeft groep 5,6,7,8 vorig jaar met de Doekoe-actie een schoolplein
gewonnen! Aangezien de kans groot is dat de school gaat verhuizen, is ervoor gekozen om
dit nog even uit te stellen. Het schoolplein dat we hebben gewonnen hoort bij Schoolplein 14
en we kunnen hierbij kiezen uit verschillende coatings op de stenen. Het is dus niet zo dat er
grote speelmaterialen gewonnen zijn. Het kleine losse speelmateriaal hebben we vorig jaar
al ontvangen en wordt al gebruikt door de kinderen. Omdat het nog wel even duurt en we het
toch wel een beetje sneu voor de bovenbouw vinden, heeft Claudia besloten om de
bovenbouw toch iets extra te geven voor het buitenspelen. De bovenbouw voetbalt het
liefste, dus zijn er een hele lading softvoetballen besteld die ze kunnen gebruiken!

GEVRAAGD:
Tegen een kleine vergoeding, OPPAS OUDER, -OMA, -OPA voor de
dinsdag- en woensdagochtend van 10.30 – 11.00 uur buiten op het
plein. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gewenst en kan indien
nodig op kosten van school worden aangevraagd.
Heeft u belangstelling, dan graag een reactie aan C. Diepstraten
(c.diepstraten@de-mare.org)

En dan natuurlijk de jarigen:
In april & mei zijn jarig:
 11 april:
 30 mei:

Juf Lotte
Meester Henk

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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