Nummer 01: september 2018

Agenda:
5 september 5 september 10 september 12 t/m 14 september 13 september 21 september 26 september 2 oktober 3 oktober -

Luizencontrole
Bibliotheek
Informatieavond 19:30
Kamp Vierhouten groep 6/7/8
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Studiedag – leerlingen hele dag vrij
Bibliotheek
Eerste keer leerorkest groep 5 t/m 8
Start kinderboekenweek met het thema: Vriendschap

Van Rita:
Welkom in schooljaar 2018-2019. De vakantie zit er weer op en wat ons betreft was het een
heerlijke vakantie. Lotte is op de eerste dag van de vakantie getrouwd en heet voortaan
Lotte Rutgers-Viet.
We zijn allemaal weer uitgerust en hebben veel zin in het komende jaar. Een jaar met al
vanaf het begin 2 nieuwe kinderen: Hilde en Vadim. VAN HARTE WELKOM bij ons op
Dijkzicht. En in december zal ook Mandy bij ons aanschuiven!!
De kinderen van groep 3 en 4 hebben een nieuw, gezellig en rustig klasje gekregen.
Op de dinsdagochtenden zullen de kinderen van de onderbouw van obs de Holsthoek bij ons
aanschuiven. Ze zijn al een keertje wezen kijken en we zullen ook met deze kinderen op
schoolreis gaan. Fijn voor deze kinderen, omdat ze wat meer kinderen van hun leeftijd
zullen ontmoeten, fijn ook voor ons als leerkrachten omdat we op deze ochtenden onze

kennis en kunde kunnen opsplitsen. Een leerkracht voor de kleuters en eentje voor groep 3
en 4.
De komende weken gaan we bezig met de Gouden Weken. Er zal veel nadruk worden
gelegd op de Kanjerlessen en groepsvorming. Aansluitend zullen we dan het schoolthema
“vrienden” gaan doen rond de Kinderboekenweek.
A.s. maandag krijgt u de nieuwe schoolkalender. Daarin staat voor het hele jaar van alles
gepland. Mochten er veranderingen zijn, dan krijgt u dat op tijd te horen.
Rest mij om de ouders te bedanken, die de ramen hebben gelapt en die de oudpapierschuur geleegd hebben!!! Super.
We wensen u allemaal een heerlijk schooljaar toe.

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
•
•
•
•

Welkom bij ons Vadim en Hilde
Morgen komen de kinderen van de Holsthoek bij ons.......leuk en gezellig!!!
We hebben nu op maandag gym van Lotte. Dat is even wennen en heen en weer
lopen met de tassen..... maar dat komt vast allemaal goed.
Volgende week donderdag gaan we op schoolreis met de kinderen van de Holsthoek
naaaaarrr...........

BURGERS ZOO in Arnhem!!!!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
We gaan weer beginnen!! En...... we hebben er weer zin in. Voor de vakantie hebben we
Stijn, Justin, Sem Z en Mike uitgezwaaid en nu heten we Anouk ,Bram, Harmen en Mathijs
van harte welkom in onze groep. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen.
De eerste dag in de vakantie waren we op de bruiloft van juf Lotte en Martijn. En wat zag de
juf er mooi uit! Martijn en de kinderen van onze groep trouwens ook. Een heel leuke dag
met lekker veel snoep! Binnenkort komt het bruidspaar nog op de televisie. Spannend!
Ook hebben al een leuk vooruitzicht want...... op woensdag ,donderdag en vrijdag 12 t/m 14
september gaan we op kamp samen met de kinderen van obs De Holsthoek! Dit is nog maar
het begin van het nieuwe schooljaar en wat volgt er nog allemaal?
We zullen het zien en beleven.

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Ook dit jaar mag ik als intern begeleider de school weer versterken. Ik kan me voorstellen
dat u niet weet wie ik ben of wat mijn functie precies inhoudt, dus hierbij een introductie:
Ik ben Saskia Henneke en ik coördineer alles dat te maken heeft met zorg in de school. Dit
kan gaan over leerlingen die moeite hebben met iets binnen het onderwijs, maar ook met
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. In de regel is het zo dat de leerkracht degene is
die “zorg op maat” levert voor elke leerling. Het kan echter voorkomen dat de leerkracht
advies nodig heeft of dat een leerkracht meer expertise kan gebruiken. In eerste instantie
zal ik dan worden benaderd om samen te kijken naar een vervolgstap voor de betreffende
leerling. Als we er samen ook niet uitkomen, dan schakel ik een deskundige in. Dit zal altijd
gebeuren via ons samenwerkingsverband EPOS.
Ik werk als intern begeleider binnen alle vier de scholen van onderwijsteam Klaver DHKT en
ben daardoor niet alle dagen op school. Wilt u mij een keer persoonlijk spreken dan kunt u
mij in de even weken op de maandagochtend op school treffen. Op de overige dagen
(maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) ben ik via de mail bereikbaar.
S.henneke@de-mare.org Echter, de eerste stap zal altijd de leerkracht van uw kind(eren)
zijn

.

Gezellige informatiebijeenkomst 10 september:
In de vakantie heeft u de uitnodiging en de stukken ontvangen voor de
informatieavond op maandagavond 10 september. Hieronder nogmaals de
uitnodiging.
LET OP, in de schoolkalender staan andere tijden. Deze tijden zijn veranderd!!!
Beste ouders,
Ook dit jaar wil het team, de MR en OR graag met u informatie delen wat er reilt en zeilt op
en rondom school. Daarom willen wij het schooljaar goed beginnen en u uitnodigen op
maandagavond 10 september.
Bij gezelligheid hoort natuurlijk koffie en gebak, dus daar beginnen we mee om 19.30 uur,
en we willen voor de liefhebbers de gezellige avond afsluiten met een hapje en een sapje.

De OR had haar jaarvergadering gepland op 9 oktober, deze zal vervallen omdat we dat bij
deze avond inplannen, we hebben tenslotte nu alle ouders bijeen.
Hoe gaat de avond er inhoudelijk uitzien;
19.30 uur : koffie en gebak
19.40 uur: opening Claudia
19.45 uur: OR jaarvergadering
20.00 uur: MR
20.10 uur: Sabine namens Kerngroep ‘Scholen voor Morgen’ vertelt over de huisvesting
School / Dorpshuis
20.30 uur: De ouders gaan mee met de juf van de groep van uw kind en de juf verteld
over hoe het komende schooljaar eruit gaat zien.
21.30 uur: Hapje en een sapje
In de bijlage vindt u al een schrijven van de Kerngroep ‘Scholen voor Morgen’. U kunt zich al
rustig inlezen, en Sabine zal het 10 september verder toelichten. Gezien het strakke
tijdschema hebben we misschien tijdens de 20 minuten van Sabine niet genoeg tijd om alle
vragen te beantwoorden, hier is uiteraard ook tijd voor na 21.30 uur onder het genot van
een hapje en een sapje.
Wij hopen dat alle ouders deze avond aanwezig zullen zijn, en dan maken we er een
gezellige en goede start van het nieuwe schooljaar van.
Geniet nog even van de vakantie en het mooie weer!
Claudia Diepstraten Directeur onderwijsteam Klaver DHKT, team OBS Dijkzicht, MR, OR,
Kerngroep ‘Scholen voor Morgen’

Verjaardagskalender:
In september zijn jarig:
*Hilde Meyer

6 september

*Vadim Calle

17 september

*Isa-Beau Braakman

22 september

In oktober zijn jarig:
* Jocelyn van der Horst
* Claudia Diepstraten
* Ilse Lammers

1 oktober
8 oktober
24 oktober

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

