Nummer 09: mei & juni 2019

Agenda:
6 mei:
Start thema Sportief & Gezond
6 mei:
Groep 3 t/m 7 klimmen
8 mei:
Luizencontrole
8 mei:
Groep 7/8 Praktijkexamen verkeer
11 mei:
Bloemenactie Ouderraad
13 mei:
Op bezoek bij de brandweer
14 t/m 17 mei: Avondvierdaagse
14 mei:
Groep 4 t/m 8 sportcaroussel bij de Klimboom – fiets mee!
15 mei:
Bankbattle groep 5 t/m 8
15 mei:
Bibliotheek
20 mei:
Groep 7/8 naar Olst gemeentehuis discussie
20 mei:
Komende 2 weken Eindcito’s
22 mei:
Sportdag groep 7/8 - fiets mee!
23 mei:
Einde schoolthema
23 mei:
Voorlichting GGD voor groep 7/8
30 mei-10 juni: Pinkstervakantie
11 juni:
Koffieuurtje Claudia
12 juni:
Luizencontrole
12 juni:
Bibliotheek
17 juni:
Verkiezingen nieuwe Kinderraad
25 juni:
Schoolfotograaf
26 juni:
Modderdag

Van Rita:

Het schooljaar loopt alweer op zijn eind, de meivakantie is geweest en zo
langzamerhand werken we weer toe naar het nieuwe schooljaar. Maar zover
is het nog niet. De komende weken werken we aan het schoolthema.
Komende zaterdag is de bloemenmarkt, een prachtige bron van inkomsten
voor de OR. Dank alvast aan al de ouders, die bereid zijn om hier hun energie
en tijd in te steken. Dikke duim! Ook is er binnenkort weer de
avondvierdaagse. Een sportieve uitdaging voor alle kinderen.... dit past dus
dit jaar perfect binnen ons thema. Er komen gastlessen van de brandweer. Er

komen gastlessen van de tennisvereniging, de modderdag staat nog op het
programma...... en natuurlijk aan het einde van het schooljaar een daverend
eindfeest, dat we samen met de kinderraad zullen gaan opzetten.
Kortom, de komende tijd wordt vooral een tijd van veel ervaren en doen. Het
zal vast een fijne laatste periode van het jaar gaan worden.
Wij hebben er vast heel veel zin in!!
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
De kunstuitleen en het museum zijn weer afgebroken. De kunstwerken zullen
de komende periode mee naar huis worden genomen, zodat u nog kunt
nagenieten van het werk van uw eigen kind(eren). Het was een leuke tijd,
waarin de kinderen hebben geleerd, dat je op een bank geld kunt lenen, daar
iets mee kunt kopen of zolang “huren”. En ook, dat niet alleen jouw werk
ertoe doet, maar het werk van iedereen. Verder zijn de kinderen bezig
geweest met “echte” schilders als van Gogh en Rembrand. En natuurlijk heeft
iedereen kunst gemaakt op velerlei manieren!! Mooi om te zien.
Een heel dik compliment aan onze twee directeuren, Bart en Noa, die het
allemaal toch maar in goede banen hebben geleid.
De komende tijd gaan we bezig met “sportief en gezond” , een thema,
waarover op alle 4 de klaverscholen gewerkt gaat worden. Zo zullen de
kinderen van groep 3 t/m 7 steile wand gaan klimmen in Zwolle (zie verder).
Met groep 1 t/m 4 van de Hosthoek zullen we bezig gaan met workshops over
•
•
•

Smaak: zoet, zout, bitter en zuur
Een fruitsalade maken
Digitale lessen met de Beebot en de Ozobot

Hoe dat gaat zullen jullie ongetwijfeld van jullie kind(eren) gaan horen.
De moeder van Vadim zal een keer gaan koken met de kinderen.
Verder zullen we veel spelen en werken over sporten, maar ook vooral veel
doen natuurlijk. Jullie zullen de komende weken vast steeds nieuwe werkjes
en verhalen over dit thema kunnen gaan zien en horen.
Vanmiddag hebben groep 3 en 4 samen geklommen en het was een
geweldige ervaring, vooral voor groep 3. Zij hadden dit nog niet gedaan.
Intussen hebben jullie allemaal foto's opgestuurd gekregen. Dank jullie wel,
papa van Hilde en mama van Anna en Teun. De komende week zullen de
klimlessen worden uitgebreid met de klimverhalen van de vader van Hilde.
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
De vorige maand eindigde ik met ’'laat de Lente nu maar komen’' inmiddels
hebben we zomerse temperaturen en dat kwam met de paaslunch goed van
pas. Een heuse paaspicknick in de vorm van een buffetje op het schoolplein!
Ouderraad het was weer tot in de puntjes verzorgd, nogmaals hartelijk
bedankt! De kinderraad organiseerde een eierestafette voor de hele school.
Het was nog best moeilijk om met een ei op een lepel een parcours af te
lopen. Het traditionele eiertikken vond ook weer in de groepen plaats en
Jurre en Nora mochten zich de kampioen van respectievelijk de bovenbouw
en de onderbouw noemen. Deze kampioenen gingen op het schoolplein nog
een keer de strijd aan. Nora liet zien dat zij de beste was en mag zich de
Paaskoningin van de school noemen. Van harte gefeliciteerd, Nora!
De groepen 7 en 8 hebben allemaal het theoretische verkeersexamen
behaald, gefeliciteerd! We zijn supertrots op jullie! Op 8 mei gaan de
kinderen op de fiets naar Olst voor het theoretische examen.
Juf Lotte is bezig met een onderzoek voor haar masterstudie en daarvoor
moeten regelmatig opdrachten gedaan worden in de klas. Onlangs werd
gekeken hoe de motivatie is t.a.v. het begrijpend lezen. Nu is dat niet het
meest favoriete vak van de kinderen maar toen de samenvatting in een rap
met bijbehorende beat gegoten moest worden werd begrijpend lezen ineens
een stuk leuker!

Beste ouders en verzorgers,
Onlangs heb ik u een vooraankondiging gestuurd over de informatie en
kennismakingsavond in Olst.
Vandaag hebben alle jongste kinderen van het gezin de persoonlijke uitnodiging
meegekregen van school.
Via deze weg wil ik u ook de digitale versie sturen om ervoor te zorgen dat iedereen
de uitnodiging ontvangt.
Deze kunt u vinden in de bijlage.
Na het versturen van de vooraankondiging heb ik begrepen dat deze week de
A4daagse op het programma staat. Dan zal het lastig worden om aanwezig te zijn.
Tegelijkertijd is het voor de ouders van Welsum ook een andere situatie. Aangezien
Obs Dijkzicht participeert in het nieuwe onderwijsteam Klaver Olst Welsum, wil ik
jullie ook betrekken bij het proces.
In overleg met de ouderraad heb ik besloten om een andere avond te plannen. Op
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dinsdag avond 18 juni zal er een informatieavond op school worden gehouden voor
de ouders van Obs Dijkzicht. Tijdens deze avond zal ik u op de hoogte brengen van de
plannen in Olst en hoe het team van obs Dijkzicht hierin zal participeren. In Olst
werken we vanuit opgestelde perspectieven. Ik zal u deze avond hierover
informeren en hoe we samen met de openbare school Olst gaan komen tot prachtig
eigentijds onderwijs.
De laatste stand van zaken over de verhuizing van school naar dorpshuis komt
vervolgens ook aan bod.
In het Dijkoverzicht van mei die u op 6 mei ontvangt heb ik de aankondiging van deze
avond tevens opgenomen.
U bent uiteraard ook van harte welkom op de avond in Olst. Deze zal plaatsvinden op
dinsdagavond 14 mei 2019 om 20.00 uur in het Holstohus.
Graag tot zien maar eerst genieten van een fijne vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Claudia Diepstraten
Directeur onderwijsteam Klaver Olst-Welsum
Kwartiermaker openbare school Ols

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31
augustus.
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Nieuws van Saskia:
Misschien interessant voor u?

Quote van Ayla:

Pagina 05

Informatie/kennismakingsavond Scholen voor Morgen:
Vanaf 1 augustus 2019 worden de scholen uit Olst Ojs de Klimboom, Obs Ter Stege en
Obs De Holsthoek gefuseerd tot één openbare school Olst. Obs Dijkzicht zal samen
met de openbare school Olst onderwijsteam Klaver Olst-Welsum gaan vormen. Dit
worden dus twee scholen waarvan de school in Olst nog meerdere locaties heeft.
Op 14 mei organiseer ik in het Holstohus een informatie/kennismakingsavond voor alle
ouders van het nieuwe onderwijsteam. Hier horen de ouders van Dijkzicht natuurlijk
ook bij. Het is echter wel zo dat kennismaking tussen ouders die samen één school
gaan vormen anders zal zijn dan voor de ouders van Dijkzicht. Zij blijven een
zelfstandige school in Welsum. Tijdens deze avond zal kennismaken een belangrijk
onderdeel zijn maar ook informatie over de stappen die genomen gaan worden om de
fusie te realiseren en het tot stand komen van een nieuw onderscheidend eigentijds
onderwijsconcept. Onze studiedagen volgend schooljaar zullen ingericht worden om
een gezamenlijke visie neer te zetten en zo te komen tot eigentijds onderwijs.
Ik wil u van harte uitnodigen voor deze avond. De kinderen van al onze scholen
ontvangen voor de vakantie de uitnodiging van de avond op 14 mei. Ik heb echter
begrepen dat in deze week ook de avond 4Daagse plaatsvindt. We zullen de ouders
van Welsum op een aparte avond bij praten over de stappen richting eigentijds
onderwijs die we samen met de school in Olst gaan neerzetten. We zullen dit
combineren met de stand van zaken over het verplaatsen van de school naar het
dorpshuis. Deze avond zal plaatsvinden op dinsdagavond 18 juni om 20.00 uur op
school. De informatie die op de avond van 14 mei wordt gegeven, zal iedereen via de
mail ontvangen.
Claudia Diepstraten; directeur onderwijsteam Klaver DHKT
Vakantie bieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt
een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBiebapp is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App
Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
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Vakantierooster 2019-2020:
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. De studiedagen
zijn hierin nog niet opgenomen. Deze zullen in de jaarkalender vermeld worden.
Herfstvakantie:

21 oktober 2019 T/M 25 oktober 2019

Kerstvakantie:

23 december 2019 T/M 03 januari 2020

Krokusvakantie:

17 februari 2020 T/M 21 februari 2020

Pasen:

10 april 2020 T/M 13 april 2020

Meivakantie:

27 april 2020 T/M 06 mei 2020

Hemelvaart:

21 mei 2020 en 22 mei 2020

Pinksteren:

01 juni 2020

Zomervakantie:

06 juli 2020 T/M 14 augustus 2020

Verjaardagskalender:
In mei & juni zijn jarig:
6 juni: Mick Kluin
26 juni: Susan Lammers
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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