Nummer 11: juli 2019

Agenda:
1 juli: Deze week facultatieve oudergesprekken
3 juli: Zwemspelmorgen groep 5, 6 en 7
3 juli: Laatste keer bibliotheek. Leen gerust boeken voor op vakantie!
10 juli: 8:30-9:00 ALLE biebboeken inleveren en nieuwe boeken lenen voor
in de zomervakantie (kom als ouder gerust met je kind mee om te helpen
uitzoeken)
10 juli: Eindfeest/Playbackshow
10 juli: Afscheidsuitje groep 8: Avonturenpark, etentje Bijsterbosch en slapen
op school
11 juli: Groep 8 neemt afscheid van de school (tussen 8:30-9:00) en hebben
daarna zomervakantie
12 juli: groep 5,6,7.8 Workshop Light Graffiti
12 juli: laatste schooldag voor de zomervakantie kinderen zijn om 12 uur vrij
Alvast voor het volgende schooljaar:
3 sept:

Gezamenlijke Jaarvergadering Ouderraad,
Medezeggenschapsraad en informatieavond voor de
groepen 1 t/m 8. Info volgt.
9 sept:
Studiedag. Alle kinderen vrij.
16 sept:
Schoolreis voor de groepen 1,2,3,4,5
18,19,20 sept: Schoolkamp voor de groepen 6,7,8. De kinderen van groep
1,2,3,4,5 zijn die dagen vrij!
Beste ouders en verzorgers,
Een laatste berichtje voor we de zomervakantie ingaan. Zoals u in de
nieuwsbrief heeft kunnen lezen is juf Rita met ziekteverlof en wij wensen
haar van harte beterschap en veel sterkte toe de komende tijd.

De laatste schoolweken zijn voor groep 1,2,3,4 wel heel bijzonder. Naast de
vertrouwde gezichten ineens Juf Katja en Meester Remco voor de groep. En
ja dat was even spannend......maar ook snel gewend. Bijzonder en ook mooi
om te zien hoe kinderen in een andere situatie ook hun draai weer kunnen
vinden. Ik mocht de verjaardag van Teun meevieren. Geweldig zo’n stralend
mannetje! Groep 3 heeft het afgelopen jaar leren lezen, schrijven en
rekenen en wat zijn ze ineens groot geworden! Of lijkt dat nou zo?
Het is ontzettend leuk om te zien hoe er geduikeld wordt op het duikelrek,
handstand tegen de muur en een spagaat in de zandbak. Wat een lenige en
sterke kinderen in de onderbouw. Samen met Femke en Anouk worden er
hele turnvoorstellingen gegeven in de zandbak of in het zand bij het
klimtoestel. Maar laat ik de schommels niet vergeten. Wat is nou leuker, dan
met je vriendjes gezellig in een schommelnest te ‘'heen en weren’?
En dan ineens zit je kind in groep 8! Met in het vooruitzicht ‘'heen en weren’'
op de fiets naar het Voortgezet Onderwijs in Heerde, Epe of Twello. Onze
sterren Ilse, Jurre, Susan, Thijn en Lynn gaan na de zomervakantie schitteren
op het Voortgezet Onderwijs. Veel plezier en succes!
Ik wens u ook namens het team een heel fijne zomervakantie toe!
Caroline Lippmann
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
De laatste nieuwtjes van dit schooljaar van de groepen 5-6-7-8. In het vorige
Dijkoverzicht heeft u kunnen lezen dat de groepen 7 en 8 voor het
theoretische verkeersexamen zijn geslaagd. Ook het praktische
verkeersexamen wisten ze allemaal te behalen, gefeliciteerd! We hebben,
net zoals vorig jaar, meegedaan aan de Bankbattle dat landelijk
georganiseerd wordt door de Rabobank. En….we hebben net zoals vorig jaar
wederom gewonnen van de regio Noord Veluwe! Superknap! We krijgen een
workshop Light Graffiti aangeboden door maX Music op vrijdag 12 juli.
Superleuk!
We hebben voor de laatste keer dit schooljaar de klas veranderd en zitten nu
in een hoefijzervorm. De methodes zijn uit of bijna uit en ook de
spreekbeurten zijn bijna allemaal klaar. Wat waren het mooie presentaties!
De jongens, Harmen, Sem, en soms ook Mathijs en Bram hebben: gezaaid,
geplant, gezaagd, geschoffeld en gespit kortom een prachtige tuin met

bloemen aangelegd. We zijn trots op jullie!
Lotte en Caroline
Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Adrie Bolijn
Onlangs heeft onze directeur-bestuurder Adrie Bolijn aangekondigd dat hij
per 01 mei 2020 wil stoppen met zijn werk voor Stichting de Mare. Hij
bereikt in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd en wenst in het voorjaar
2020 te stoppen. We waarderen de inzet van Adrie en respecteren zijn
besluit.
De Raad van Toezicht heeft inmiddels, als werkgever, de directeuren
onderwijsteams en de GMR over zijn voornemen geïnformeerd.
Na de zomervakantie zullen er door de Raad van Toezicht, in afstemming met
GMR, directeuren en stafbureau, stappen worden gezet om een goede
opvolger voor hem te vinden.
Informatie avond 25 juni dorpshuis:
Op dinsdagavond 25 juni hebben we een zeer inspirerende en positieve
informatie avond gehad in het dorpshuis voor alle inwoners van Welsum.
Tijdens deze avond heeft Sarah van Opta, de architect, ons meegenomen in
een presentatie naar het definitief schetsontwerp en hoe proces tot stand is
gekomen. Henry Hennink heeft ons bijgepraat over de financiële stand van
zaken in het proces Scholen voor Morgen. Alle partijen, dorpshuis,
schoolbestuur en de gemeente hebben zich zeer positief uitgesproken en
zullen verder gaan om het verplaatsen van de school naar het dorpshuis te
realiseren.
Hierbij de link naar de presentatie van de architect over het definitief
schetsontwerp:
https://www.obsdijkzicht.nl/syndeo_data/media/2018_2019/25_06_2019_sc
hetsontwerp_Welsum.pdf

Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht op OBS Dijkzicht.
Min naam is Joyce van Tongeren, 39 jaar en ik woon samen met mijn man
en onze zoon en drie dochters(19, 17, 12 en 11 jaar) in Den Nul.
Na jarenlang op een peuterspeelzaal te hebben gewerkt heb ik
in 2012 de keuze gemaakt om de PABO te gaan volgen.
Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd. En het afgelopen jaar heb ik les mogen
geven op OBS De Holsthoek en OBS Tellegen. In mijn vrije tijd mag ik graag
lezen, wandelen, bakken of een filmpje kijken. Op de zaterdag en zondag sta
ik vaak langs het handbal of basketbalveld om mijn zoon en dochters aan te
moedigen.
Aankomend schooljaar ga ik lesgeven aan groep 1,2,3 op de maandag,
dinsdag en vrijdag. Samen met de kinderen ga ik er een leerzaam, maar
vooral plezierig jaar
van maken!

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Nog héél even....
Met trots kan ik vertellen dat ik op 19 juni geslaagd ben voor de opleiding
Gedragsexpert. Ook Rita heeft haar certificaat in ontvangst mogen nemen.
De afgelopen twee jaar hebben we heel veel geleerd over waar gedrag soms
vandaan kan komen en vooral: hoe ermee om te gaan. Om onze kennis over
te brengen naar de leerkrachten, hebben Rita, Judith (o.j.s. de Klimboom) en
ik een instrument ontwikkeld om vooral de leerkracht bewust te maken van
zijn/haar eigen gedrag. Soms zit je zó in een patroon dat je het zelf niet meer
ziet. En dan kunnen wij als gedragsexperts hulp bieden.

Bibliotheek
Komende woensdag 10 juli is er een extra dag ingepland voor onze
bibliotheek. Er liggen nog veel biebboeken bij kinderen thuis. Deze kunnen
deze ochtend ingeleverd worden. Nieuw dit jaar is het lenen van boeken voor
in de zomervakantie. Het is zo ontzettend belangrijk dat de kinderen blijven
lezen in de vakantie. Wil je meer lezen over het belang van lezen? Lees dan
eens het artikel: “Lezen voor kinderen: waarom dit zo belangrijk is!” Te
vinden via deze link: https://www.squla.nl/het-belang-van-lezen
Kom gerust met je kind mee een paar leuke boeken uitzoeken. De
bibliotheek is deze dag van 8:30-9:00
Oudercursus Positief Opvoeden Tieners
In het leven van een tiener verandert er veel. Ook in het contact met jou als
ouder. Sommige tieners worden opstandig of trekken zich erg terug. Hoe ga
je om met dit gedrag? Hoe stel je grenzen en wat doe je als je kind zich er
niet aan houdt? Heb je een tiener thuis en heb je vragen of zoekend naar
tips, dan is de cursus Positief Opvoeden Tieners misschien iets voor je!
Wat leer je bij een cursus Positief Opvoeden?
In 5 bijeenkomsten leer je hoe je een positieve relatie met je tiener(s)
opbouwt. Je krijgt veel handige tips die je thuis kan toepassen. In de cursus
leren we hoe om te gaan met emotionele gesprekken, risicogedrag te
bespreken en hoe de zelfstandigheid van je tiener te versterken of vergroten.
Corrigeren blijkt daardoor minder vaak nodig te zijn. Dat zorgt voor een
betere sfeer in huis. Je kan met andere ouders ervaringen en gedachten
uitwisselen.
Voor welke ouders?
- Je bent ouder van een tiener met een leeftijd tussen de 12 en 16 jaar.
- Voor elke ouder/opvoeder met opvoedingsvragen.
- Voor de ouder die zich wil inzetten in een actieve cursus.
- En ook voor ouders van tieners met emotionele en/of gedragsproblemen.
Overige informatie:
De cursus is gratis voor ouders uit de gemeente Olst-Wijhe. Er is plek voor 12
deelnemers. Vooraf vindt er altijd een (telefonisch) kennismakingsgesprek
plaats. De cursus wordt gegeven door Deirdre Janné, trainer bij Impluz.

Data, locatie en aanmelden:
De cursus vindt plaats op vrijdag 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober van
09.00 – 11.30 uur in het Holstohus, Jan Scharmhartstraat 5 in Olst.
Aanmelden kan bij het jongerenwerk van WijZ Welzijn, door te mailen naar
jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu

Verjaardagskalender:
In juli en augustus zijn jarig:
4 juli:
Sem Alberts
10 juli:
Lynn Pannekoek
13 juli:
Harmen Lammers
19 juli:
Anouk Alberts
26 juli:
Noa en Bart Bijsterbosch
30 juli:
Anna Rolvink en meester Fedor!
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

