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Agenda voor de maand september:
3 september:
Informatieavond – jaarvergadering
6 september:
Sportochtend
9 september:
Studiedag, kinderen hele dag vrij
16 september: Schoolreis groep 1 t/m 5
18-19-20 september: Schoolkamp groep (5), 6, 7, 8 en de Holsthoek
18-19-20 september: Groep 1 t/m 4 vrij
25 september: Meeloopdag groep 7-8 Noordgouw

Jarigen in september:
6 september: Hilde Meyer (groep 2)
17 september: Vadim Calle (groep 2)
20 september: Isa-Beau Braakman (groep 3)
Allen alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!

Klimmen, klauteren en glijden het nieuwe schooljaar in!
We zijn afgelopen maandag weer gestart met het nieuwe
schooljaar. De kinderen zijn op het klimrek, via de glijbaan, door
het raam van de school naar binnen geklauterd en gegleden.
Binnen stond een lekker tompouce te wachten om te vieren dat de
scholen in Olst al grotendeels samen gaan. Wij maken hier
natuurlijk ook deel van uit!
De kinderen hebben allemaal een andere plaats gekregen in het
schoolgebouw. Het is weer even zoeken, maar al gauw was
iedereen weer gewend. Ook juf Joyce en juf Jolande hebben hun
draai gevonden. We hebben er zin in en gaan er een mooi
schooljaar van maken!

Parro
Afgelopen schooljaar zijn we van de groepsapp overgestapt naar
Parro. Naast het delen van mededelingen worden er ook geregeld
foto’s geplaatst en worden er items in de agenda gezet. Mocht u als
ouder nog vragen hebben over het gebruik van de app. Kom gerust
langs op school om uw vraag te stellen!

Welkom Jolande!
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jolande Gerrits Jans en ben
al 34 jaar getrouwd en moeder van twee grote kinderen, Anne en
Freek. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik twee keer in de week te
vinden op Dijkzicht, wat ik erg leuk vind. Muziek is mijn passie en ik
ben ook blij dat ik op Dijkzicht de muzieklessen mag doen. Zeven
jaar geleden heb ik mijn diploma vakspecialist muziek gehaald.
Verder ben ik ter ondersteuning van de leerkrachten. In mijn vrije
tijd begeleid ik een kinderkoor in Raalte en treden regelmatig op. Ik
verwacht dat het een geweldig schooljaar gaat worden.

Samenwerking andere scholen
Ook dit jaar werken we weer samen met andere scholen in de
gemeente Olst-Wijhe. Op vrijdag komen de kinderen van de
Holsthoek (groep 7-8) onder leiding van meester Gerard op onze
school meedraaien. Verder zullen er meerdere activiteiten samen
met andere scholen plaatsvinden. Denk daarbij aan het kamp, de
sportdag, de zwemspelochtend, theatervoorstellingen en de
musical.

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Adrie Bolijn
per 01 mei 2020
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.

Quote van Ayla

