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Wat staat er in juni, juli en augustus 2014 op het programma.
Juni:
 juni:













Juli:




02 t/m 13 juni:
09 juni:
10 t/m 13 juni:
10 en 11 juni:
11 en 12 juni:
11 t/m 13 juni:
12 juni:
17 juni:
18 juni:
19 juni:
20 juni:
27 juni:
27 juni:

nieuw en laatste thema kleuters: zand, aarde
en modder.
Cito E-toetsen.
Tweede Pinksterdag (vrij).
kinderen groep 1 t/m 4 vrij.
schoonmaak onderbouw.
schoonmaak midden- en bovenbouw.
kamp groep 7-8.
vergadering MR (aanvang 15.00 uur).
pleingym kinderraad.
praktisch verkeersexamen groep 8.
verkiezing nieuwe kinderraad.
bezoek groep 1-2-3 aan Veldkamp.
modderdag groep 1-2-3 in obs De Holsthoek in Den Nul.
rapport mee naar huis.

01 juli:
04 juli:
07 juli:

afscheidsavond/musical groep 7-8.
alle kinderen om 12.00 uur vrij!
eerste dag zomervakantie (t/m 15 augustus 2014).

Augustus:
 18 augustus:
 20 augustus:

eerste dag schooljaar 2014/2015
luizencontrole (08.30 uur).

Van de directie:
Het laatste Dijkoverzicht van dit jaar. De tijd is weer voorbij gevlogen. Dit is tevens mijn
laatste bijdrage die ik ten aanzien van deze rubriek lever.
Formatie
Op dit moment zijn we binnen de Stichting nog druk bezig om alle formaties van de scholen
op orde te krijgen. We zijn er als Stichting nog niet helemaal uit welke personen waar gaan
komen.
Feit is wel dat wij als school zullen moeten gaan inleveren.
Dit zal betekenen dat de kinderen ’s ochtends worden verdeeld over 3 groepen: 1-2-3, 4-5-6
en 7-8. ’s Middags zullen de kinderen verdeeld worden over 2 groepen: 1-2-3-4, 5-6-7-8.
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Hiervoor heb ik extra formatie gekregen om dit te kunnen realiseren. Ik vind het van belang
dat de primaire vakken in alle rust op de ochtend gegeven kunnen worden.
’s Middags hebben de kinderen dan meer ruimte om zich te kunnen ontwikkelen op het
gebied van de zaakvakken, sport, muziek, tekenen, handvaardigheid, etc.
Zodra ik weet welke leerkracht waar komt laat ik u dat weten.
Engels
De afgelopen maand hebben de kinderen niet of nauwelijks de methode van Engels gehad.
De oorzaak hiervan is een modem/router probleem, die niet onze methodes (die via het
internet gaan) ondersteunt. Wij hebben vorige maand een nieuwe router gekregen, omdat
alle scholen binnen de Stichting over zijn gegaan op digitale telefonie. Helaas voldoet deze
router niet aan de eisen die wij stellen. Als het goed is wordt volgende week het probleem
opgelost.
Onze excuses hiervoor.
Onderwijsteam DHKT
Deze week heeft het team de derde bijeenkomst van het nieuwe onderwijsteam DHKT
(Dijkzicht, Holsthoek, Klimboom en Tellegen).
Ze zullen zich bezig gaan houden met het ontwikkelen van speerpunten en de eerste aanzet
tot het komen van een gezamenlijke visie.
Volgend schooljaar zal dit team officieel gaan starten.
Dankwoord
Ik wil eerst even alle moeders bedanken die hebben meegeholpen met het wassen van de
ramen. Ook gaat alvast mijn dank uit naar de moeders die volgende week helpen met het
schoonmaken van de lokalen.
Verder wil ik Anneke bedanken voor haar inzet bij het helpen van het DOCU, Gerard voor
zijn inzet bij de MR en Wilma voor haar inzet bij de OR. Zij zullen na dit schooljaar afscheid
nemen van hun taken. Bedankt!
Verder wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie en leerzame tijd die ik hier heb gehad.
Ik kijk terug op 4 mooie jaren! Voor mijn gevoel ben ik hier enorm gegroeid (ook al was ik al 2
meter toen ik hier binnen kwam). Ik heb genoten van alle lieve kinderen op onze school! Ik
heb genoten van de leuke ouders die onze school heeft! Ik heb genoten van en fijn
samengewerkt met al mijn collega’s!
Nogmaals bedankt!
Wouter

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- Op 28 mei hebben we onze voorstelling gepresenteerd. We vonden het erg
spannend. Maar …. Wat hadden we een plezier!! Thijn was een geweldige tovenaar,
die uiteindelijk toch nog een boel moest leren. En wat zagen de poppenkastdieren er
prachtig uit. De spoken waren echt heel eng, maar gelukkig niet echt.
Wat fijn, dat Jonne er was om ons te helpen met haar dwarsfluit.
- Op 27 juni gaan we met de hele klas in het kader van ons laatste thema naar obs De
Holsthoek in Den Nul. We vieren daar een echte modderdag, dus mooie kleren zijn
niet toegestaan. Wellicht is het handig om een oude zwembroek of een oud badpak
aan te trekken onder de oude kleren. We komen echt ontzettend vies naar huis.
- Rita wil voor vervoer naar Veldkamp op 20 juni en naar De Holsthoek op 27 juni
graag hulp van een aantal ouders.
- WIE WIL? Even aanmelden bij Rita.

Nieuwtjes groep 4-5-6:
* Deze maand begon met het project “Lentekriebels”. Naast de kringgesprekken en het
werken over dit thema zijn we ook bij meester Wouter, zijn vrouw Maaike en jongste dochter
Liss op visite geweest. Na een heerlijke beschuit met muisjes en limonade mocht Liss in bad.
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Het paste allemaal precies in de badkamer en Liss vond het allemaal geweldig. Meester
zeepte Liss vakkundig in en zij mocht daarna fijn spelen in het bad. De kinderen vonden het
spelen met water ook erg leuk. En babyspeelgoed is en blijft leuk, hè boys? Liss genoot en
de moeders en juf ook! Wát een schat!!
* Er deden weer veel kinderen mee met de wandelvierdaagse.
We hebben prachtige, afwisselende routes gelopen en allemaal onze medaille behaald!
Klasse!!
* Eindelijk was het dan zover. Na veel oefenen togen we op 14 mei naar Deventer naar de
schouwburg. En ....... het was het meer dan waard! Wat was het mooi, leuk, groot en
bijzonder om mee te maken.
Ik heb alleen al van alle koppies genoten die verwonderd en onder de indruk naar het orkest
zaten te kijken en te luisteren. Zie ook de foto’s op de website onder de knop groep 4-5-6.
Alle ouders die ons hebben vervoerd of hebben begeleid > heel hartelijk bedankt!

Nieuwtjes groep 7 en 8:
De maand mei is alweer voorbij. Dat is snel gegaan. Eerst natuurlijk de vakantie en daarna
hebben we een leuke en leerzame week beleefd met de “Lentekriebels”.
U heeft het allemaal kunnen zien in de school.
En dan de laatste loodjes! Natuurlijk moet er nog flink gewerkt worden, maar er zijn ook nog
veel leuke dingen te beleven.
Zo zijn we erg druk met de eindmusical en het belooft een fantastisch optreden te worden
met veel humor. We gaan op 11, 12 en 13 juni op schoolkamp en daar hebben we ook heel
veel zin in. Met een leuk en gevarieerd programma is het alleen nog maar hopen op goed
weer. Verder gaan we nog een bezoek brengen aan de IJssellinie (zie
http://www.ijssellinie.nl/ en ben ik nog in gesprek over een bezoek aan een boerderij.

Bloemenactie:
De bloemenactie was dit jaar een enorm succes en de Ouderraad bedankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage. De opbrengst is voor de school en daar
zijn we ontzettend blij mee.
Zonder deze inkomsten zouden een aantal activiteiten en aankopen niet
gerealiseerd kunnen worden! Nogmaals bedankt!

Wandelvierdaagse:
Ook dit jaar was de avond4daagse weer een succes. En dat niet alleen door het goede weer!
Ook de sponsoring van Coop “De Lelie” in Terwolde droeg daar aan bij. De kinderen waren
blij met de snoepzakjes. Hartelijk bedankt!
En dan de jarigen.
In juni zijn jarig:
* Beau Dijkstra (groep 6):
* Sem Zweers (groep 5):
* Rem Stap (groep 8):
* Douwe Stap (groep 8):
* Barbara Jansen (groep 8):
* Susan Lammers (groep 3):

10 juni
12 juni
12 juni
12 juni
14 juni
26 juni

In juli zijn jarig:
* Sem Alberts (groep 2):
* Bo Keurhorst (groep 8):
* Lynn Pannekoek (groep 3):
* Anouk Alberts (groep 1):

04 juli
07 juli
10 juli
19 juli
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En in augustus zijn jarig:
* Eva van der Horst (groep 7):
* juf Rita:
* Josse Stap (groep 7):

13 augustus
20 augustus
27 augustus

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