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Wat staat er in april, mei en juni 2015 op het programma:
April:















01 april:
02 april:
03 april:
06 april:
07 april:
08 t/m 24 april:
15 april:
16 april:
20 april:
21 + 22 + 23 april:
24 april:
27 april:
29 april:
30 april:

Mei:



04 t/m 08 mei:
12 mei:









13 mei:
13 mei:
14 en 15 mei:
18 mei:
18 t/m 21 mei:
25 mei:
27 mei:

Juni:





01 juni:
05 juni:
10 t/m 12 juni:
11 juni:



15 juni:

DIJKoverZICHT

bibliotheek (11.30 uur)
paaslunch
Paasvakantie
Paasvakantie
studiedag (alle kinderen vrij)
Danique van Zetten gaat een snuffelstage volgen op obs
Dijkzicht
bibliotheek (11.30 uur)
theorie verkeer groep 7-8
vergadering MR
CITO-Eindtoetsen groep 7 en 8
koningsspelen
Koningsdag (alle kinderen vrij)
bibliotheek (11.30 uur)
vergadering GMR

Meivakantie
militair in klas (in het kader van de herdenking van 4-5 mei):
“Praten met soldaten”
bibliotheek (11.30 uur)
luizencontrole
Hemelvaartvakantie
bankbattle groep 8
avondvierdaagse
Pinkstervakantie
bibliotheek (11.30 uur)

begin van twee weken CITO-toetsen
maandsluiting groep 7-8
kamp groep 7-8
verpleegkundige op school
(van 09.00 tot 12.00 uur)
vergadering GMR
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17 juni:
17 juni:
22 juni:
26 juni:
30 juni:

bibliotheek (11.30 uur)
vergadering MR
rapportgesprekken (facultatief)
rapport mee
schoolfeest + afscheidsavond groep 8

Van Rita:
Op een ouderavond al een hele tijd geleden viel het woord participatiemaatschappij.
Hoe kunnen we mensen helpen die dat nodig hebben, maar ook hoe kunnen we gebruik
maken van de kennis, de ervaringen en de hulp van anderen in de school.
Omdat we de week van het openbaar onderwijs vierden, was de link al snel gelegd.
Wat zou het mooi zijn als kinderen en team kunnen leren van mensen die hun eigen hobby’s
en hun werkervaringen op school komen laten zien en er over komen vertellen.
En dat is gebeurd.
Wat een geweldige ervaringen waren het voor de kinderen om te horen hoe het is om
dierenartsassistente te zijn. Wat had jij, Margot, je verhaal leuk voorbereid met
videopresentatie, materiaal waaronder een echte stethoscoop en een tas waarop zelfs nog
een kleurplaat stond.
En wat hebben we veel geleerd van Henk, die van alles vertelde over bomen en hun
verzorging. En dat niet alleen... in het kader van de nationale boomplantdag heeft hij ook nog
samen met alle kinderen onze (versierde) plataan een vruchtbaar plekje gegeven.
Vervolgens was daar oma Ria, de oma van Rens en Eva, die samen met kinderen een trui in
elkaar zette en ook een aantal grote puzzels in elkaar liet zetten.
Bart (de zoon van Rita) heeft vanuit zijn passie de kinderen wegwijs gemaakt met onze
nieuwe muziekinstrumenten. De foto’s op de website zeggen genoeg, kinderen vonden het
geweldig.
En last but not least heeft Ruud met de kinderen Tai Chi gedaan buiten op het plein. Vooral
de zwaard- en waaieroefeningen waren interessant. Mooi om te zien hoe ieder kind
meedeed en daar van geleerd heeft.
Als iemand mij nu vraagt wat participatie inhoudt weet ik een aantal geweldige voorbeelden
te noemen.
Lieve workshopmensen... heel hartelijk bedankt. Deze ochtend laat zien hoe we als kleine
school sterk staan met elkaar!!! En hoe we van elkaar leren.
Mocht u ook een beroep of hobby hebben waar we allemaal van kunnen leren en waar u wat
over wilt vertellen..... we houden de deuren open. Het zou fijn zijn als u uw passie eens met
ons wilt delen.
Rita.
Nieuwtjes groep 1-2-3:
Rechten van het kind.
Weet je dat:
- Elk kind recht heeft op een huis (onderdak)?
- Elk kind recht heeft op voeding?
- Elk kind recht heeft op kleding?
- Elk kind recht heeft op onderwijs?
- Elk kind recht heeft op informatie?
- Elk kind mag zeggen, wat hij/zij denkt als hij/zij daarmee een ander niet kwetst?
- Elk kind recht heeft op samenzijn?
- Elk kind recht heeft op veiligheid en bescherming?
- Elk kind recht heeft op verzorging?
En dat er nog veel meer kinderrechten zijn?
Weet je dat? WIJ weten het nu wel!
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Nieuwtjes groep 4-5-6:
De kinderen van groep 4-5-6 waren dit keer aan de beurt om de maandafsluiting te
verzorgen. Voor wie er niet bij waren even een klein overzicht.
* We hebben gezongen over de boom die sinds kort in de hal staat.
* Er is gedanst op de muziek van “papa hoedje” door de dames van groep 4.
* Meester Jaap, gespeeld door Justin, kreeg zijn nieuwe groep niet onder controle tijdens de
knutselles.Wat maakten ze er een rommel van! Oftewel. Volgens de leerlingen was het een
zwakke organisatie. Gelukkig kwam alles toch goed.
* Een winter- en lentegedicht werden voorgelezen, uitgebeeld en ondersteund door
muziekinstrumenten.
* Een liedje over jongens en meisjes en een basgitaar.
* En tot slot hadden we een leuke afsluiter, met Thijn verkleed als pinguïn,
de pinguïndans en dát swingde de pan uit. Iedereen swingde mee!
Ik ben enorm trots op de kinderen zoals ze dit hebben gedaan. TOP!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Bij de piepjestest gaat iedereen er helemaal voor! Justin en Tristan haalden zelfs een 10!

Nieuwtjes groep 7-8:
Groep 7-8 gaat de komende weken bezig met het thema Pesten. In de klas worden
gesprekken gevoerd, activiteiten georganiseerd en het boek “Spijt” van Carry Slee wordt
voorgelezen. Deze week tekenen we een overeenkomst waarin we allemaal beloven om
niemand meer te pesten.
Beau heeft bij “Kaart in actie” al zijn kaartenpakketjes verkocht. Daarom is hij benoemd tot
“Meesterverkoper”! Beau gefeliciteerd! Als bedankje heeft hij zijn eigen kaart in een puzzel
gekregen.

DIJKoverZICHT

april 2015

3

En dan natuurlijk de jarigen.
In april zijn jarig:
* Mike Töpfer:
* juf Lotte:
* Tim Looijen:

03 april
11 april
15 april

En in mei zijn jarig:
* Iris Veldkamp:
* juf Liesbeth:

28 mei
29 mei

In juni zijn jarig:
* Beau Dijkstra:
* Sem Zweers:
* Susan Lammers:

10 juni
12 juni
26 juni

Tot slot de jarigen in juli:
* Sem Alberts:
* Lynn Pannekoek:
* Harmen Lammers:
* Anouk Alberts:

04 juli
10 juli
13 juli
19 juli

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