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Wat staat er in mei en juni 2014 op het programma.
Mei:








14 mei:








15 mei:
19 mei:
28 mei:
27 mei:
29 mei:
30 mei:

start projectweek “Lentekriebels” (groep 4 t/m 8).
bloemenactie.
avond4daagse.
vergadering MR (15.30 uur).
Actie Jantje Beton: lotenverkoop bovenbouw.
kijkochtend en -middag tot 13.00 uur van projectweek
“Lentekriebels” en tevens afsluiting project.
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.
vrije dag.

02 t/m 13 juni:
09 juni:
10 t/m 13 juni:
11 t/m 13 juni:
18 juni:
27 juni:

Cito E-toetsen.
Tweede Pinksterdag (vrij).
kinderen groep 1 t/m 4 vrij.
kamp groep 7-8.
verkeersexamen praktijk groep 7-8.
rapport mee naar huis.

Juni:







06 mei:
10 mei:
12 t/m 15 mei:
13 mei:
14 t/m 28 mei:
14 mei:

Augustus:
 20 augustus:

luizencontrole (08.30 uur).

Van de directie:
Ik hoop dat u allemaal heeft genoten van een fijne vakantie.
Voor de vakantie heeft u allemaal een mail gekregen waarin te lezen was, dat Rita volgend
jaar locatiecoördinator zal worden op obs Dijkzicht. Zij zal het vaste aanspreekpunt zijn voor
jullie. Ik ben blij dat iemand van school deze taak heeft gekregen en ik wil ook via deze weg
Rita heel veel succes wensen.
Hoe de rest van de organisatie binnen school eruit zal zien, zal hopelijk in het volgend
Dijkoverzicht bekend worden. Mocht dit nog niet zo zijn, dan zal ik dat later via de mail
bekend maken.
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Voor de rest van dit schooljaar zal Jonne van Ooijen Rita voor een aantal dagen
ondersteunen in groep 1-2-3. Wij zijn hier erg blij mee! Jonne zal zich verderop in dit
Dijkoverzicht aan u voorstellen.
Voor de vakantie hebben we een ouderavond gehouden t.a.v. onze projectweek
“lentekriebels”. Ik was erg blij met de grote opkomst. Verder was ik ook erg tevreden over de
GGD die over dit onderwerp iets kwam vertellen en over de vragen en opmerkingen die door
jullie zijn gemaakt.
We zijn deze week enthousiast gestart en merken nu al dat de kinderen het heel leuk vinden!
U kunt op de website al genieten van de foto’s van de paaslunch en van de koningsspelen.
Zowel de lunch als het ontbijt van de koningsspelen, was weer goed georganiseerd door de
dames van de OR. Wederom heel veel dank!
Ook de dames en heren van SOW (sportstimulering Olst-Wijhe) hadden een voortreffelijke
middag georganiseerd op het voetbalveld voor groep 5 tot en met 8 t.a.v. de koningsspelen.
Gelukkig hadden we beide dagen geweldig weer!
Tot slot wil ik John Hamer en Henry van der Horst bedanken voor het wegbrengen van ons
snoeihout naar het paasvuur.
Ik wens u allemaal een fijne maand toe.
Wouter

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- Al voor de schoolprojectweek zijn wij begonnen met “de lentekriebels” . Zo kregen we
voor de vakantie bezoek van een echte zwangere moeder (de tante van Bram), die
onze vragen beantwoordde en van wie we de baby in de buik echt mochten voelen
en horen (zie website). Intussen heeft Bram een heel klein nichtje gekregen, ze heet
Jolien. Wat vinden wij het bijzonder dat ze net in deze projectweek is geboren. Onze
felicitaties aan de papa en mama van Jolien en natuurlijk aan Bram en zijn papa en
mama. Misschien mogen we haar nog wel een keertje komen bekijken?
- In april is er veel gebeurd. We vierden weer ons paasfeest, waarbij we veel eieren bij
elkaar zochten om spreekwoorden en woorden mee te maken en natuurlijk ook nog
chocolade-eieren. En wat smaakte de lunch lekker. Lieve ouderrraad hebben wij, hè?
En dan hebben we het nog niet gehad over de kinderraad, die een
eierkoekhapwedstrijd heeft geregeld. Kanjers hoor!!
- Op 1 april dachten we bezoek te krijgen van Herman den Blijker, maar dat bleek een
grap te zijn ……. Een 1-april-grap, dus.
- Op 25 april vierden we het koningsfeest met een ontbijtje en met sporten op het plein.
Van deze ochtend hebben we, net als van alle andere feesten, foto’s op de website.
Dank je wel Hans, dat je dat steeds weer zo goed doet!!
- We maakten een lentewandeling, waarbij we zelf foto’s mochten maken van alles wat
met de lente te maken heeft. Rita heeft daar een memoryspel van gemaakt.
- En verder ….. zijn we weer fris en vrolijk begonnen met het laatste stukje van het
schooljaar. We zaten vol vakantieverhalen en we zijn begonnen met wensen voor
elkaar op hartjes te schrijven, want ……. We zijn nu allemaal begonnen met de
“lentekriebels”!!!
- Volgende week zullen we weer ons best doen met de avond4daagse en vervolgens
gaan we bezig met onze maandsluiting ………….. Wordt vervolgd!!

Nieuwtjes groep 4-5-6:
We hebben bijna alle spreekbeurten gehad en zijn heel trots op de kinderen hoe ze dat
hebben gedaan. Soms eerst een beetje zenuwachtig, maar meestal was dat van korte duur
en werd er veel verteld, bekeken én we mochten zelfs wel eens proeven! Op woensdag
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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.
Maar voordat het zover is, hebben we het project “Lentekriebels”. Op vrijdag 9 mei a.s. gaan
we in het kader van “Lentekriebels” in Heino naar Liss kijken. Zij is de jongste dochter van
meester Wouter.

Nieuwtjes groep 7 en 8:
April was een maand met veel vrije dagen en een hoop activiteiten.
Een gezellige dag met de paaslunch, fantastisch weer tijdens de koningsspelen en natuurlijk
werd er ook gewoon gewerkt.
We zijn begonnen met de voorbereidingen van de musical en het wordt ontzettend leuk!
De komende tijd staat in het teken van de “Lentekriebels”.
Houd de website in de gaten!
Ook het schoolkamp nadert met rasse schreden en we zijn bijna klaar met de organisatie.
Binnenkort komt er meer informatie.
Verder gaan we nadenken over DE act voor de Bonte Avond tijdens het schoolkamp.
Van alle kinderen wordt iets verwacht, trouwens ook van de begeleiders ...
Al met al weer genoeg op het programma, want de lesboeken moeten ook nog uit!

Even voorstellen...
Ik ben Jonne van Ooijen en ik ben als leerkracht werkzaam binnen
Stichting de Mare. Daarnaast werk ik als voorleesvrijwilliger voor de
bibliotheek. De komende weken (tot de zomervakantie) draai ik met
name op dinsdag en donderdag mee in de onderbouw bij Rita. Soms
voor een les of kringgesprek, soms is er tijd en ruimte om bijvoorbeeld
eens met een kind samen een spel te doen. Een paar extra handen in
de groep is meestal wel erg fijn. Ik heb al een aantal keren
meegedraaid en met de groep kennisgemaakt. Ik vind het erg fijn dat ik deze laatste periode
van het schooljaar op Dijkzicht mee mag draaien.

En dan de jarigen.
In mei 2014 is jarig:
* Iris Veldkamp (groep 6):

28 mei

In juni 2014 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

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