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Wat staat er in januari 2018 op het programma:
Januari:
8 januari:
10 januari:
10 januari:
11 januari:
15 januari:
16 januari:
18 januari:
22 januari:
24 januari:
25 januari:
26 januari:
30 januari:

Jaaropening
Luizencontrole
Bieb
NIO groep 8
Groep 5-6-7-8 naar de politie Deventer
Leerorkest bovenbouw
Reünie oud-leerlingen en groep 8
Leerorkest (let op = maandag)
Bieb
Onderbouw voorstelling Woeste Willem 13:15
Leerorkest (let op = vrijdag)
Concert leerorkest

Van Rita:
Graag willen we jullie allemaal een heel gelukkig en gezond 2018 wensen.
De drukke decembermaand ligt alweer achter ons. Wat was het weer een gezellige, maar
zeker ook drukke maand. Het Sinterklaas- en Kerstfeest, dat ook dit jaar weer dankzij de
hulp van de OR, erg gezellige feesten zijn geworden. Maar ook jullie hebben m.n. bij het
kerstbuffet bijgedragen tot de feestvreugde. Wat hebben we met zijn allen lekker gegeten.
En wat was de sfeer fijn. Lieve vaders, moeders, opa’s en oma’s HEEL hartelijk bedankt
hiervoor. En natuurlijk ook de hulpouders op de kerst-knutselochtend en Martien
Bouwmeester voor het mooie kerstgroen. Dank je wel OR en John Veldkamp voor de mooie
kerstbomen.
Verder waren er momenten, waarop we spontaan de hulp van jullie moesten inroepen. Bij de
landelijke stakingsdag op 12 december stonden jullie achter het team en werden van alle
kanten oplossingen voor de opvang van de kinderen aangedragen. Dat gold ook op de
middag waarop de weerman code rood gaf en Lotte en ik om 12 uur naar huis moesten.
Geweldig zoals jullie voor elkaar (en voor ons) hebben gezorgd!!
Ook nu al in het nieuwe jaar zijn de lees-, de bieb- en de luizenmoeders alweer actief
geweest. Fijn, dat jullie er steeds zijn en gelukkig is de school opnieuw luizenvrij.
Op 21 december gingen we met de bovenbouw en groep 4 naar Apeldoorn, om de kinderen
een keer Serious Request te laten ervaren. De kinderraad is voor de inzameling van geld
voor SR super actief geweest. Ze bedachten een spelletjesmiddag met oud-Hollandse
spelen (hartelijk dank Erik Keurhorst en Miranda van Eettapperij Bijst4erbosch), een
rommelmarkt, ze bakten met een aantal van jullie cupcakes en verkochten deze met
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limonade en koffie en ze zorgden ervoor, dat heel Welsum wist dat we dit deden. Een
supergroot compliment aan Stijn, Femke, Sem A., en Thijn. Wat een geweldige en
enthousiaste kinderraad.
En last but not least: dank je wel papa van Marjolein voor het ophalen van het oude papier
en dank je wel papa van Bram voor het meedenken (en wellicht handelen) over de te kappen
bomen in de schooltuin. De gemeente heeft toestemming gegeven om de zieke bomen te
kappen, hierover horen jullie later meer.
Een heel nieuw jaar staat voor de deur…wat dit jaar zal brengen is nog een verrassing. Maar
wij weten nu al, dat wij ervoor gaan om dit jaar een geweldig jaar te laten worden.
Het team van obs Dijkzicht heeft een nieuw mailadres, wilt u deze noteren?
Caroline de Beuze: c.debeuze@de-mare.org
Lotte Viet: l.viet@de-mare.org
Rita van Zanten: r.vanzanten@de-mare.org
Claudia Diepstraten: c.diepstraten@de-mare.org
Fedor Baarslag: f.baarslag@de-mare.org
Saskia Henneke: s.henneke@de-mare.org
Gymles vrijdag:
De gymtijden op de vrijdagochtend zijn gewijzigd. De groepen 4 t/m 8 beginnen om 8:30, zij
mogen bij de gymzaal komen. De groepen 1, 2 en 3 mogen dus om 8:30 op school komen.
Van groep 1,2,3 en 4:
- Twee lieve kleine babytjes zijn geboren. Welkom op de wereld en vooral in Welsum:
STIJN (broertje van Nora) en BENTON (broertje van Jocelyn)!!!!
- Carlijn en Lisa zijn weer terug in ons koude kikkerlandje. Bijzonder, dat je kerst kunt
vieren onder de warme zon in Australië. Wat wisten ze veel te vertellen…weten jullie
wel dat koala’s GEEN beren zijn? Zij weten dat wel.
- Het volgende thema in de onderbouw is SLAPEN……ZZZZZZZZZZZZ.
Hallo,
groep 5-6-7-8 en juf hebben een kanaal gestart en dat heet leesmotivaties
Help ons door het te like en abonneren we willen veel reacties probeer het door
te versturen
We willen dat mensen veel meer lezen en wij willen lezen leuker maken en
daarom moetje dit kijken

https://www.youtube.com/channel/UC8hjadzVObyGOjlC9z8fbLQ
in deze filmpjes laten we zien welke boeken het leukst zijn.
En gaan we vertellen waarom je het moet lezen
Groetjes 5-6-7-8 en juf
En de auteurs: Femke en Thijn
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Gezocht: Websitehulp
Obs Dijkzicht zoekt voor de rest van dit schooljaar een hulp bij het onderhouden van de
website.
Wat zoeken we:
- iemand die het leuk vindt om met de computer bezig te zijn
- iemand die makkelijk is met computers
- iemand die tijd heeft om zo nu en dan de site te onderhouden
Waar zou je ons mee kunnen helpen:
- nieuwsstukjes plaatsen
- de kalender bijwerken
- foto’s plaatsen in het foto-album
- stukjes plaatsen op de groepspagina’s
Uiteraard krijg je in een uitleg van Lotte precies te horen hoe de website werkt. Lijkt dit je
leuk of wil je meer informatie? Neem contact op met Lotte op school of via lotteviet@live.nl

Beste ouders van leerlingen uit groep 7 en 8,
Bent u met uw (vermoedelijk) hoogbegaafde zoon of dochter op zoek naar een middelbare
school? Dan bent u op donderdagavond 11 januari van harte welkom bij de jaarlijkse
scholenavond van HORDe. Tijdens deze avond zijn de volgende scholen uit Deventer, Holten,
Zutphen, Apeldoorn en Zwolle aanwezig.:
 de Boerhaave - Deventer
 het Stormink - Deventer
 de nieuwe VO Vrije School - Deventer
 Gymnasium Apeldoorn - Apeldoorn
 de Waerdenborch - Holten
 het Stedelijk Lyceum - Zutphen
 het Baudartius - Zutphen
 het Isendoorn College - Warnsveld
 het Greijdanus - Zwolle
 het Veluwscollege
Zij vertellen in een korte presentatie over hun onderwijsaanbod en daarna is er tijdens de
informatiemarkt voldoende tijd om met de scholen van uw voorkeur verder te praten.
De scholenavond is in Vrije School De Kleine Johannes in de Oosterstraat in Deventer. Vanaf
19 uur staat de koffie en thee klaar. Om 19.30 uur starten de presentaties. Aanmelden is niet
nodig, wel wordt u in verband met de verwachte opkomst verzocht om alleen uw kind(eren)
uit groep 7 en 8 mee te nemen.
Wij zien u graag op 11 januari!
Met vriendelijke groet,
HORDe, de ouderwerkgroep voor Hoogbegaafden Onderwijs in de Regio Deventer
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En dan natuurlijk de jarigen:
In januari zijn jarig:
 17 januari
 21 januari
 21 januari
 26 januari
 27 januari
 29 januari

Femke Jacobs
Lisa Brouwer
Carlijn Brouwer
Annelies Vosselman
Anna-Belle Braakman
Thijn van Zetten
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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