Nummer 02: oktober 2018

Agenda:
2 oktober 3 oktober 8 oktober 8 oktober 12 oktober -

Eerste keer leerorkest groep 5 t/m 8
Start Kinderboekenweek met het thema: Vriendschap
Koffie-uurtje Claudia 8:30
Workshop alle groepen Kinderboekenweek
Voorleeswedstrijd

11 oktober 15 oktober 17 oktober 17 oktober 19 oktober 22 oktober 29 oktober -

ANWB-lichtbrigade, alle kinderen fiets mee
Gekke haren dag
Bieb
Uitzending SBS 6 Bruiloft juf Lotte 18:30
Finale-uitzending SBS6 Bruiloft juf Lotte 18:30
Herfstvakantie
Studiedag – leerlingen vrij

Van Rita:
Zo langzamerhand zijn we een beetje in het ritme gekomen van het nieuwe schooljaar. Het
kost soms wat tijd en moeite om de dingen te regelen en te organiseren. Vooral in het
begin van het schooljaar kom je dingen tegen als:
•

•
•

Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal plezier hebben van het leerorkest en dat we
de goede ruimtes in het gemeenschapshuis te pakken hebben zonder dat we elkaar
storen.
Hoe regelen we de dinsdagmorgen van groep 3 en 4 met de Holsthoek zo, dat
iedereen tegelijkertijd met dezelfde stof bezig is.
Ineens is er geen Annelies meer voor de schoonmaak na 12 ½ jaar. Dat is even
wennen. En hoe gaat dat straks verder.

•

Ook voor ouders kost het soms wat moeite om te wennen aan het nieuwe
schooljaar. Overblijven?....Oh ja, vergeten, ik kom er direct aan. Om half 9 in de klas
zijn? Oh ja,….... we hebben even uitgeslapen, maar mijn kind komt er direct aan.

Ach, al met al zal het wel loslopen. We wensen jullie allemaal een fijne oktobermaand.

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
•
•
•

•

Wat vinden we het jammer, dat Doro ons nu alweer gaat verlaten. Ze kan zo goed
muziek maken..... Veel succes op je andere school Doro.
Op de vrijdagen komt nu Fedor, gelukkig kan hij ook goed gitaar spelen en weet hij
ook leuke liedjes!!! En Ayla erbij....dat wordt helemaal super.
Intussen zijn we alweer een paar weken verder en hebben we al veel met de
kinderen van de Holsthoek gewerkt en gespeeld. We leren erg veel van elkaar en
onze gezamenlijke vriendenboom hangt in de klas. Daarop staat precies waar
iedereen goed in is en waar we dus moeten zijn als we ergens vragen over hebben.
Wat hebben we een fijne schooreis gehad. En wat zijn panda’s toch geweldig leuke
dieren. Het was een SUPERdag met prachtig weer.

WIE WIL ER OP MAANDAG DE PLEINWACHT RUILEN MET JORIS, DE VADER VAN DAAF???

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat hadden we een leuk schoolkamp!! Een kleine impressie van wat we allemaal gedaan en
beleefd hebben. We Gerard, Jan, Lotte ,Anja en Caroline gingen samen met de kinderen van
de Holsthoek uit Den Nul op de fiets naar Vierhouten. De eerste stop was bij de
forellenkwekerij ‘‘t Smallert ‘' in Emst. Na een interessante rondleiding en lekker gespeeld te
hebben, verder over de heide en door het bos naar ‘'de Paasheuvel’'.
Daar hebben we: kort geslapen, ‘s avonds o.l.v. een boswachter naar wild gespeurd,
gespeeld, een speurtocht rondom de Zandenplas , bij het infocentrum van Staatsbosbeheer
veel kennis opgedaan, gewinkeld in Nunspeet, de bonte avond met z’n allen beleefd en
lekker gegeten dankzij Anja en Jan. Als laatst, op de weg terug naar school, in Epe een potje
boerengolf, waarbij het talent van Sem Albers niet onopgemerkt bleef.
We hebben iets meer dan 100 km gefietst en dat zonder lekke banden. Het waren drie
fantastische dagen met fantastische kinderen en fantastisch weer!

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Tijdens de informatieavond op 10 september jl. heb ik mij even fysiek voorgesteld aan de
ouders van de onderbouw. In het kort heb ik uitgelegd wat mijn werkzaamheden precies
inhouden. Het was heel prettig om ouders te ontmoeten.
In de afgelopen startweken heb ik mij ook wat vaker in de groepen laten zien door geregeld
binnen te lopen bij de collega's en mee te kijken naar hun lessen. Erg leuk om te doen!

Nieuws / weetjes van de MR
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders (vertegenwoordigd door Sabine Uitslag en Lisette
Hamer) en personeel (vertegenwoordigd door Caroline de Beuze en Rita van Zanten)
betrokken bij het schoolbeleid. De MR wordt over verschillende onderwerpen
geïnformeerd. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen
aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier
om mee te praten over het beleid op school.
De eerste vergadering van dit schooljaar vindt plaats op 1 oktober. Oa het schooljaarverslag
2017-2018, het schooljaarplan 2018-2019, de digitale schoolgids en het veiligheidsplan
staan dan op de agenda.
Wist je dat:
•
•

•

de vergaderingen in Den Nul plaatsvinden?
we de avond gezamenlijk starten met de MR van OBS Tellegen, de MR van OBS De
Holsthoek en de schoolraad van Jenaplanschool De Klimboom? Claudia kan dan op 1
avond alle raden tegelijkertijd van dezelfde informatie voorzien.
Het e.e.a. aangaande de MR vastgelegd is in een speciale wet? de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat (zonder last en ruggespraak)
mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. Op dit moment
bestaat de GMR van De Mare uit 10 leden. Iedere school van de stichting ‘levert’ 1 ouder óf
1 teamlid (5 om 5). Lisette Hamer heeft als ouder vanuit Dijkzicht zitting in de GMR. De
eerste vergadering van dit schooljaar vond plaats op 25 september jl. Omdat er enkele
nieuwe leden zijn, stond de avond in het teken van kennismaken en herverdeling van taken,
het doornemen van een mogelijke herstructurering per 1-1-2019 en heeft de oudergeleding
positief geadviseerd en de personeelsgeleding positief ingestemd met de inhoud van het
‘Vervangingsbeleid’ (op welke wijze kan personeel vervangen worden bij ziekte / verlof).

Nieuws van de OR:
Wij willen jullie graag laten weten dat Mathieu Vroom vanaf heden de functie van
penningmeester binnen de OR betrekt.

Expositie Kunstwerken Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’. Natuurlijk staat
ook onze school uitgebreid stil bij dit thema. Gedurende de Kinderboekenweek
worden er door alle kinderen op school Kunstwerken gemaakt. Deze
Kunstwerken worden tentoongesteld op de Muziek Maak Middag op zondag
14 oktober tussen 14 en 17 uur in het Holstohus te Olst. U bent allen van harte
welkom om de stand van onze school op deze middag te komen bewonderen!!

Van Annelies:
Geachte lezer,
Als u dit leest heb ik afscheid genomen van mijn werkplek Dijkzicht. Per 1-10
ben ik op de Ter stege school in Olst gaan werken. Ik ben per 1-4-2006 op deze
school begonnen. Een uitdaging van formaat, want ik was geen kinderen
gewend. Hoe zou het dan met 60 leerlingen gaan? Toch bleek het een
succesformule te zijn die maar liefst 12,5 jaar duurde. In die jaren heb ik veel
dingen zien gaan en komen. Gekomen zijn onder andere: Nieuwe lesmethodes
Bibliotheek, eerst 2x per jaar nieuwe boeken. Nu in een andere formule is de
bieb gebleven. De BSO De speelochtend op woensdag Milieu werd belangrijk.
Papier inzamelen deden we al maar nu zijn er ook bakken en containers voor

GFT en restafval. verdwenen zijn, voor mij, onder andere Sinterklaaslunch met
beuling of speculaaspop Kerstworkshop waar ik eens aan heb meegewerkt
Kerstdiner met de kinderen Jaarafsluiting van de st. de Mare Paaslunch Maar
wat ook veranderde, 1 ding bleef al die jaren nl. saamhorigheid, het
vertrouwen en bovenal de waardering voor wat ik deed. Die waardering bleek
bijvoorbeeld ook door mijn verjaardag te vieren. Zeker toen ik 50 werd. Er
stond een Sarah, kreeg van 1/2 een geschilderde bezem, van 3/4 prachtige
theedoeken met wensen en tekeningen en van 6/7/8 een toneelstukje over
schoonmaker floddertje met kleding van grijze en blauwe zakken. Toen ik 25
jaar bij Sallcon werkte kon het feest op locatie gevierd worden. Het werd een
dag om nimmer te vergeten. Dit allemaal samen heeft ervoor gezorgd dat ik
met pijn in het hart, en tranen in de ogen, maar met mooie herinneringen
afscheid heb genomen van Dijkzicht. Ik heb nooit een locatie gehad waar ik me
zo thuis voelde als hier. Dat is een groot compliment. Bedankt daarvoor. Ik zal
jullie allen enorm missen.
Annelies Vosselman

Verjaardagskalender:
In oktober zijn jarig:
•
•
•

Jocelyn van der Horst
Claudia Diepstraten
Ilse Lammers

1 oktober
8 oktober
24 oktober

In november zijn jarig:
•

Mathijs Jacobs

3 november

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

