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Wat staat er in april en mei 2014 op het programma:
 01 april:
vergadering OR (20.00 uur).
 03 april:
techniekochtend groep 7-8.
 03 april:
vergadering MR.
 07 april:
gastdocent symfonieorkest op school (groep 4-5-6).
 10 april:
smaaklessen voor de kinderen van groep 6 en 7.
 14 april:
De Mare studiedag. Alle kinderen vrij.
 15 april:
ouderavond Lentekriebels. Aanvang 19.30 uur.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan graag afmelden bij
Wouter.
 17 april:
Paaslunch.
 18 april:
Goede Vrijdag.
 20 april:
1e Paasdag.
 21 april:
2e Paasdag.
 22 april:
start projectweek groep 1-2-3.
 25 april:
Koningsspelen.
 28 april t/m 5 mei:
meivakantie.








06 mei:
07 mei:
10 mei:
12 t/m 15 mei:
13 mei:
14 mei:
14 mei:




14 mei:
14 mei:







15 mei:
19 mei:
21 mei:
27 mei:
29 mei:
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start projectweek Lentekriebels (groep 4 t/m 8).
luizencontrole (08.30 uur).
bloemenactie.
avondvierdaagse.
vergadering MR (15.30 uur).
einde projectweek Lentekriebels.
kijkavond projectweek (onder voorbehoud wegens
avondvierdaagse 12 t/m 15 mei).
gastdocent symfonieorkest op school.
groep 4-5-6 gaat naar de schouwburg. De kinderen gaan
kijken naar de “Symfonie voor Angsthazen en Durfals” van het
Nederlands Symfonie Orkest.
Studiedag team. Alle kinderen vrij.
schoolfotograaf.
maandsluiting groep 1-2-3.
schrijver in de klas (groep 7-8).
Hemelvaart.
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Van de directie:
Veranderen met visie
In het vorig Dijkoverzicht stond al vermeld dat Claudia Diepstraten de nieuwe directeur is
geworden van het onderwijsteam Dijkzicht, Holsthoek, Klimboom en Tellegen.
Wij hebben met alle teams een tweede bijeenkomst gehad om elkaar wederom iets meer te
leren kennen. We hebben echter ook gekeken naar welke gezamenlijke punten we hebben
ten aanzien van onze visie. Dit zijn waardevolle bijeenkomsten die veel perspectief bieden.
Er zit een mooie klik binnen het onderwijsteam en dat moeten we zien vast te houden.
Verder zal Claudia dit schooljaar nog met alle personeelsleden een (kennismakings)gesprek
voeren en zal ze op alle scholen een OR- en een MR vergadering bijwonen. Dit zal ze de
komende maand ook op Dijkzicht doen (de afspraken zijn al gemaakt).
Voor mij heeft dit traject een andere wending gekregen. Ik heb een baan aangeboden
gekregen in een ander onderwijsteam. Ik heb besloten deze te accepteren. Voor mij liggen
daar meer mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen.
Neemt niet weg dat ik met pijn in mijn hart obs Dijkzicht zal gaan verlaten. Ik heb hier een
heel mooie tijd gehad, waarin ik heel veel heb geleerd. Ik heb een fantastisch team waar ik
fijn mee heb samengewerkt. Ik heb enthousiaste ouders leren kennen die heel veel voor obs
Dijkzicht over hebben. Maar ik heb vooral les mogen geven aan allemaal lieve kinderen!
Project lentekriebels
Het thema van ons project zal gaan over lentekriebels. Dit is een thema wat te maken heeft
met relaties en seksualiteit. Wij vinden dit als team een erg belangrijk thema. Vanuit de GGD
is dit lespakket opgezet met allerlei leuke lessen voor groep 1 t/m 8 die hiermee te maken
hebben.
Wij krijgen, voordat we hiermee starten, een workshop aangeboden door de GGD. Ook voor
u zal er een bijeenkomst (ouderavond) zijn waarin u wordt uitgelegd wat precies de
bedoeling is en wat het thema inhoudt.
Deze ouderavond staat gepland op dinsdag 15 april om 19.30 uur. Wij zouden het zeer op
prijs stellen als u hier bij aanwezig kunt zijn!
Groep 1-2-3 zal na Pasen starten met het project over lentekriebels. Groep 4 t/m 8 zal
starten na de meivakantie.
Fruitafspraak
Ik ben erg blij om te zien dat onze fruitafspraak voor de dinsdag en donderdag goed werkt!
Alle kinderen hebben op deze dagen fruit mee en dat stemt mij zeer tevreden!
Dank voor jullie medewerking.
Ik wens jullie alvast een fijne maand toe.
Wouter

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- In het vorige Dijkoverzicht stond dat wij onze maandsluiting op woensdag 16 april
zouden houden. Dit is echter gezien de dingen die voorang hebben, geen goede
datum gebleken. Onze maandsluiting is dus verplaatst naar woensdag 21 mei.
- Dat iedereen bij ons op school welkom is, hebben we wel laten zien. We vonden het
best spannend om bij iedereen aan te bellen, maar wat waren de mensen blij verrast
met onze mandarijntjes en vlaggetjes.
- Onze werkjes over bijzondere huizen zijn nu ongeveer klaar. We hebben erg veel
geleerd over Hundertwasserhuizen, iglo’s, paalwoningen, bos- en boomhutten en
woonboten, ……..
- Binnenkort gaan we bezig met de lentekriebels ….. en wat dat nou weer gaat worden,
we wachten het af.
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Volgens ons waren alle papa’s en mama’s beretrots op ons, zeker na het zien van
onze rapportjes en na het gesprek met Rita.
En ook Rita was trots, dat ze zulke fijne gesprekken kon houden met ons.
De papa van Lynn heeft een hartstikke mooie berging voor ons in elkaar gezet en
vastgezet op de grond. Hierin kunnen we mooi onze sportspullen bewaren ….. Dank
je wel, Henk!!
Wat vonden we het leuk om mee te doen met de pleingym die de kinderraad bedacht
heeft. Alle onderbouwkinderen willen jullie graag een groot compliment geven.
SUPER gedaan!!!

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Groep 4-5-6 heeft een heel leuke en leerzame techniekochtend beleefd. We hebben buttons
gemaakt. En ijzer gebogen tot een reuze paperclip. Met een batterij en snoertjes hebben we
een lampje laten branden en ook een molentje laten draaien. Tenminste als je het
stappenplan goed gevolgd had. Ook hebben we een proef gedaan om te kijken hoe sterk
een magneet is. En nog veel meer leuke proefjes.
Op dit moment worden er spreekbeurten gehouden in de klas en we hebben al naar heel
boeiende onderwerpen van Rens en Stijn geluisterd.
Op woensdag 14 mei gaan de groepen 4-5-6 van 11.15-12.15 uur samen met alle scholen
uit Olst-Wijhe naar de “Symfonie voor Angsthazen en Durfals” van het Nederlands Symfonie
Orkest. Dit concert vindt plaats in de Deventer Schouwburg. Het is interactief en we zijn al
druk bezig met liedjes leren en body percussie oftewel allerlei klapvormen in een bepaalde
volgorde klappen of trommelen. Vindt u het leuk om ons te vervoeren en wilt u op het
''Balkon'' in de schouwburg meegenieten van het symfonie orkest? Geeft u zich dan op om te
rijden bij Wouter of Caroline.

Nieuwtjes groep 7 en 8:
Het was een leuke maand met veel activiteiten.
Om te beginnen de week van het openbaar onderwijs.
Onze groep had een mooi spandoek gemaakt en Tessa mocht gaan debatteren op het
stafbureau in Raalte.
En dan de maandsluiting! Het leven van Rembrandt verwoord in 8 zelfportretten. Het was
een geslaagde opvoering.
Ook was het vorige week de week van de techniek. We mochten een bezoek brengen aan
het bedrijf VOITH in Vaassen. De kinderen mochten werken met megasleutels, kranen en er
mocht zelfs gelast worden! Erg leuk en erg leerzaam.
Afgelopen maandag gingen we gehuld in gele hesjes, werkhandschoenen en voorzien van
plastic zakken en grijpers langs de IJssel op zoek naar zwerfafval. We hadden geluk met het
weer en hebben toch nog een hoop rommel weggehaald.
De komende tijd gaan we starten met de musical en na de meivakantie starten we met het
project "Lentekriebels".
Kortom: weer genoeg in het vooruitzicht
juf Iris
Endannogevendit:
* welke ouders zijn bereid om het snoeihout naar het paasvuur te brengen?
Graag opgeven bij Wouter.
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En dan de jarigen.
In april 2014 zijn jarig:
* Mike Töpfer (groep 7):
* Tim Looijen (groep 7):
* juf Iris:
* Sade Groenveld (groep 8):

03 april
15 april
17 april
29 april

En in mei 2014 is jarig:
* Iris Veldkamp (groep 6):

28 mei

Allemaal van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!
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