IJsseldijk 59
8196 KB Welsum
Telefoon: 0570-561821
Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare.org

Agenda voor de maand november:
4 november: Start verkeers- en veiligheidsthema
5 november: Stoplichtles onderbouw op de PWA-school
8 november: Groentour ROVA - bovenbouw
11-15 november: Oudergesprekken
11 november: Fietscontrole
12 november: Dijkuurtje – Optreden herfst 13:30
14 november: Studiedag, alle leerlingen vrij
15 november: Rapport mee
15 november: Nederland leest junior presentatie bovenbouw
20 november: Schoen zetten
26 november: Klankbordavond 19.30-21.00
28 november: Verkeersdag

Jarigen in november:

3 november:

Mathijs Jacobs

Allen alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!

Dijkuurtje:
Dit jaar gaan van start met het “Dijkuurtje”. In dit uurtje laten
kinderen zien wat ze hebben geleerd. Dit kan van alles zijn, zoals
voorlezen, theater, zang, dans of iets waar de leerling over wil
vertellen. Het eerste Dijkuurtje is op dinsdag 12 november om
13:30-14:30. Alle kinderen doen hier aan mee. U bent van harte
welkom! Het thema van dit eerste Dijkuurtje is de herfst!

Schoolfruit:
Onze school is ingeloot voor het Schoolfruit dit schooljaar.
In de week van 12 november zal de eerste levering plaatsvinden.

Staking:
Woensdag 6 november is een landelijke staking in het onderwijs.
Zoals in de mail staat beschreven, staan wij achter deze staking,
maar wij geven deze dag wel les. De kinderen gaan gewoon naar
school!

Fietskeuring door rijwielhandel Ripperda:
Maandag 11 november is er op onze school een fietsenkeuring
voor alle leerlingen met een fiets. De fiets wordt gecontroleerd op
verschillende punten, zoals verlichting en remmen.

Oudergesprekken:
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 11 tot en met 15
november. U krijgt hiervan een opgavebriefje mee naar huis, we
proberen zo veel mogelijk rekening te houden met broertjes en
zusjes.

Sinterklaas:
De onderbouw volgt ook dit jaar het verhaal van het
Sinterklaasjournaal. Op 20 november mag iedereen de schoen
zetten. Op 5 december viert groep 1-4 Sinterklaas in de onderbouw
en groep 5-8 in de klas met surprises.

