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Wat staat er in augustus, september en oktober 2014 op het programma:
Augustus:
 20 augustus:
 20 augustus:
 20 augustus:


25 augustus:

luizencontrole (08.30 uur)
koffie met Claudia (08.30 uur)
vergadering MR (20.00 uur) op
de Holsthoek in Den Nul
informatieavond onderwijsteam (20.00 uur)

September:
 04 september:
 15 september:
 15 september:
 18 september:
 22 september:
 23 september:
 30 september:

informatieavond van alle groepen (info volgt)
schoolreis groep 1 t/m 6
vergadering GMR (19.30 uur)
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
voorstelling groep 1-2-3 in Holstohus (09.15 uur)
algemene ouderavond (20.00 uur)
vergadering MR

Oktober:
 01 oktober:
 03 oktober:
 10 oktober:
 20 t/m 24 oktober:
 28 oktober:

start kinderboekenweek
dierendag
einde kinderboekenweek
herfstvakantie
vergadering GMR (19.30 uur)

Van Rita:
De kop is er weer af. Wat was het vanochtend weer fijn om kinderen en ouders fris en vrolijk
op school te ontmoeten. Alle kinderen, juffen en meester Hans vol van hun vakantieverhalen,
allemaal een lekker bruin kleurtje en vooral … allemaal weer heel veel zin om te beginnen.
En dat was ook bijna perfect gelukt als niet de sleutel van het magazijn kwijt was geweest.
Die meester Wouter ….. had hij toch als laatste grapje de sleutel op het plein verstopt!!
Gelukkig vonden we hem snel en konden we dan eindelijk beginnen.
Voor alle klassen een beetje anders dan de afgelopen jaren.
Wat geweldig dat juf Claudia al op de eerste dag na de vakantie bij ons op school was! Ze
heeft tenslotte 4 scholen onder haar hoede.
En wat geweldig dat ze al bijna alle namen van de kinderen wist!

DIJKoverZICHT

augustus 2014

1

In groep 1-2-3 kwam juf Liesbeth even meekijken en haar gezicht laten zien. Fijn dat ze er
vanochtend al even was!! Ze zal elke woensdagochtend en donderdag in groep 1-2-3
aanwezig zijn. Van harte welkom, Liesbeth!!
In groep 4-5-6 was vanochtend alles als vanouds met hun eigen juf Caroline, nog maar net
terug van haar vakantie. Vanmiddag ging groep 4 naar de onderbouw en groep 5 en 6 naar
de bovenbouw, dat was wel even wennen.
In groep 7-8 was het helemaal anders mét een nieuwe juf. Juf Lotte heeft in de twee (!!)
dagen dat ze op school is, al gelijk een heleboel aangepakt en is samen met de kinderen
bezig om er een gezellig en sfeervol lokaal van te maken. Ook juf Lotte heeft er heel veel zin
in. Dat kun je ook zien aan haar vrolijke lach en haar blije gezicht ondanks alles wat ze nog
moet doen.
Fijn om juf Dienke ook weer te zien en natuurlijk onze enige man: meester Hans!! Hij is gelijk
al erg druk geweest om voor ons allemaal de computers weer aan de gang te krijgen en voor
u de nodige informatie op de mail te zetten, waaronder dit korte DijkoverZICHT.
Het gewone DijkoverZICHT is er weer ongeveer 1 september met hopelijk een boel verhalen
over onze eerste weken.
Kortom, we hebben vandaag weer genoten en gaan voor een geweldig schooljaar met veel
plezier en goede resultaten.
Houdt u goed de data in de gaten voor de komende maanden!
Rita.

Lotte stelt zich voor:
Hallo kinderen en ouders,
Sinds deze week ben ik nieuw hier op school. Het komende jaar zal ik op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag ’s ochtends lesgeven aan groep 7/8 en ’s middags aan groep 5/6/7/8.
Ik zal mij kort even aan jullie voorstellen.
Ik ben Lotte Viet, 26 jaar en woon in Hellendoorn. Ik heb in 2010 de PABO afgerond en ben
vervolgens naar de ALO gaan om mijn diploma voor vakdocent lichamelijke opvoeding te
behalen. Afgelopen schooljaar heb ik in Daarlerveen gewerkt in groep 6 en 1 dag in groep
4/5. Naast het lesgeven op Dijkzicht ben ik ook nog aan het werk bij gymnastiekvereniging
DOS in Rijssen. Ik geef daar o.a. jazzdance, zumba, circuit en bootcamp. Daarnaast ben ik
ook buurtsportcoach en organiseer ik evenementen en activiteiten. Mijn hobby’s zijn actief
bezig zijn, lezen en genieten van het leven. Voor een diepteinterview bent u van harte
uitgenodigd om vanmiddag (dinsdag 19 augustus / is al afgesproken) na schooltijd onder het
genot van een kopje koffie of thee langs te komen. Ik heb veel zin in dit jaar!
Groetjes juf Lotte
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En dan de jarigen.
In augustus zijn jarig:
* Eva van der Horst:
* juf Rita:
* Josse Stap:

13 augustus
20 augustus
27 augustus

In september is jarig:
* Timo van der Horst:

01 september

En in oktober is jarig:
* Ilse Lammers:

24 oktober

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