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Wat staat er in februari, maart en april 2015 op het programma:
Februari:
 komende weken:
 02 februari:


10 februari:




11 februari:
11 februari:



19 februari:




20 februari:
23 t/m 27 februari:

Maart:
 11 maart:
 11 maart:
 16 t/m 20 maart:
 16 maart:
 19 maart:
 19 maart:
 20 maart:
 25 maart:
 26 maart:
April:












02 april:
03 april:
06 april:
07 april:
08 april:
16 april:
20 april:
21 + 22 + 23 april:
24 april:
27 april:
30 april:

DIJKoverZICHT

het thema van de kleuters zal zijn "grootmoeders tijd"
voorstelling groep 4-5-6 in het Holstohus
(aanvang: 10.30 uur)
voorleeswedstrijd in Olst voor onze schoolkampioen Josse
(aanvang: 16.00 uur): namens ons allemaal > veel succes!
extra luizencontrole (08.30 – 09.30 uur)
voorlichting en beantwoorden vragen door schoolverpleegkundige
over luizen (08.30 – 09.30 uur)
groepen 3 en 4 gaan naar Infocentrum Den Nul (13.45 tot 14.30
uur)
juffen- en meesterdag
vakantie

luizencontrole
vergadering MR
week van het openbaar onderwijs
rapportgesprekken
rapportgesprekken
vergadering GMR
rapport mee
maandsluiting groep 4-5-6
spreekuur schoolverpleegkundige
(van 08.30 – 09.15 uur)

paaslunch
vakantie
vakantie
studiedag (alle kinderen vrij)
luizencontrole
theorie verkeer groep 7-8
vergadering MR
CITO-toetsen groep 7 en 8
koningsspelen
Koningsdag
vergadering GMR
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Van Rita:
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien:
We hebben een nieuwe, overzichtelijke website gekregen. U kunt nog beter en sneller foto’s,
agenda en berichten van school bekijken. De moeite waard om eens te bezoeken!!
In deze website staat ook steeds het DIJKoverZICHT.
De afgelopen maand zijn we als team niet alleen met de website, maar op vele fronten bezig
geweest onze school in beeld te krijgen en te houden.
Zo hebben we stappen gezet richting een bibliotheek op school voor alle kinderen uit Welsum. U
heeft daarover ongetwijfeld gelezen. Fijn is dat ook de peuters boeken mogen ruilen en aan mogen
schuiven bij de kring van de onderbouw. We starten op 4 februari a.s.
Vrijdag 23 januari hadden we een open dag in school. De kinderen die op deze ochtend zijn
geweest, hebben met hun vaders en moeders kunnen meekijken met de lessen in de groepen.
De ouders hebben zo een beeld kunnen krijgen en de sfeer kunnen proeven van onze school. En
natuurlijk waren de kinderen blij met hun vishengel en hun emmertje.
Verder heeft Claudia een koffie-uurtje georganiseerd. Hierbij heeft ze een gesprek gehad met
ouders die hun vragen en verhaal kwijt wilden. Deze vragen gingen met name over de voortgang
van onze school in de komende jaren. Binnen de MR, maar ook binnen de cluster van de 4
scholen en binnen de stichting De Mare zijn we druk bezig voor onze school (en dus ook voor het
dorp). Het is momenteel nog te vroeg om hier een mededeling over te doen. We zullen er alles aan
doen om de beste oplossing te zoeken.
Wellicht overbodig, maar ik wil het nogmaals noemen: de vergaderingen van zowel MR als OR zijn
openbaar!! U bent welkom om aan te schuiven.
We zijn ons ervan bewust dat een peuterzaal en/of BSO (buitenschoolse opvang) voor Welsum,
maar ook vooral voor school heel goed zou zijn. Er is in Welsum een enquête verspreid over de
evt. behoefte aan een peuterzaal en/of BSO. We wachten op het moment af welke respons erop
komt, zodat we daarna actie kunnen ondernemen.
Liesbeth is begonnen met haar yoga-lessen voor de kinderen van onze school. U kunt daarvan
foto’s op de website bewonderen.
En op dit moment zijn we natuurlijk weer bezig (en al bijna klaar) met de CITO-toetsen. Dat zult u
ongetwijfeld van uw kind hebben gehoord. Tot nu toe zijn we trots op wat ze allemaal laten zien!!
Het team heeft ook deze maand de nodige scholing gekregen. We hebben met en van elkaar
geleerd. Zo hebben we een studiedag gehad, waarin we onze gezamenlijke visie hebben bepaald
en vastgelegd: waar gaan we met zijn allen voor, wat is onze basis en wat willen we samen
bereiken.
We hebben op deze dag gebruik gemaakt van de kennis van collega’s op het gebied van lezen.
Hoe zorg je ervoor dat kinderen gaan lezen op een voor hen inspirerende manier. Dit sluit ook
mooi aan bij onze bieb.
Op een ander moment hielden we een bijeenkomst over het houden van kindgesprekken. Wij
konden daar met onze ervaring een presentatie over geven en we zullen er met de collega’s van
de andere scholen verdere stappen in zetten.
De kindgesprekken op onze school gaan de komende maand weer verder.
Deze week hebben we in ons KBO (Klaverblad Bouw Overleg) onze groepservaringen met elkaar
gedeeld en onze groepsadministratie vergeleken. Onder-, midden- en bovenbouwen met elkaar.
Heel praktisch dus en erg zinvol.
De meeste leerkrachten hebben de jaarlijkse BHV cursus gedaan.
Ik wil dit stukje (het wordt altijd weer langer dan je denkt) graag eindigen met een bedankje.
In de eerste plaats voor de familie Bouwmeester die spontaan het hele plein heeft opgeruimd en
aangeveegd tot onder de roosters aan toe. SUPER!!
En dan natuurlijk de ouders die steeds maar weer klaarstaan voor vervoer, voor de inkoop van
boodschappen bij het voorleesontbijt, voor het verzorgen daarvan, voor het meedenken bij de
voortgang van onze school, voor de bieb, voor de luizen, voor het helpen bij het lezen…..
Eigenlijk teveel om op te noemen.
Zonder jullie, ouders, zou onze school niet werken!!!!! HEEL HARTELIJK BEDANKT!!!
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Nieuwtjes groep 1-2-3:
De kinderen van groep 1 en 2 hebben kennis gemaakt met de Zuidpool en de dieren die daar
leven. Vooral de pinguïns hebben de aandacht gekregen. Er is druk geverfd, geboetseerd, geknipt
en geplakt, maar ook gerekend en geluisterd naar elkaar en naar de verhalen die erbij horen.
Er zijn letters aangeboden: de “Z” van Zuidpool en de “P” van pinguïn.
Wat lezen wij in groep 3:
Nu we alle letters hebben geleerd, lezen we sneller en vloeiender.
Ook gaan we nu de hoofdletters lezen.
We leren woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp).
En woorden met -d en -b achteraan (heb, bad) en samengestelde woorden (zakmes).
In kern 7 is het thema: schatgraven en avonturen beleven. Er komen “sch”-woorden en woorden
met de “ng”-klank aan bod.
Wat doen we met rekenen:
Vooral het splitsen en samenvoegen van hoeveelheden (t/m 8) komen aan bod, maar ook het
klokkijken (hele uren) en geldrekenen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
We werken met even en oneven getallen.
Wat fijn, dat iedereen zo “nieuwsgierig” is, zodat we kunnen blijven ontdekken en er altijd nieuwtjes
zijn……………………….

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Het nationale voorleesontbijt had wel een heel bijzonder tintje. De kinderen lazen voor uit hun
eigengemaakte prentenboek. Supermooi, leuk en heel gezellig! De foto’s staan op de website.
De afgelopen weken waren we druk met de Cito-toetsen. In plaats van werken met boeken en in
schriften, maakten we een toets.
Deze maand zijn we al leuk begonnen met een uitstapje naar het Holstohuus in Olst, waar we
hebben genoten van de voorstelling Rombout Rapvantong. Zie ook bij de foto’s op de site. Ouders
die ons hebben vervoerd, nogmaals heel hartelijk bedankt!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wist u dat:
- de kinderen na een half jaar hard werken deze maand eindelijk hun prentenboek samen hebben
gesteld
- deze prentenboeken supermooi zijn geworden
- een aantal kinderen bij het voorleesontbijt deze mooie boeken hebben voorgelezen
- de kinderen een lessenreeks ringzwaaien hebben gehad en ze nu allemaal goed kunnen zwaaien
en sommigen zelfs al een halve draai kunnen maken
- we met drama leuke spelletjes doen en we hier heel hard om moeten lachen
- we met Engels al heeeeel veel woordjes dit jaar hebben geleerd.

Nieuwtjes groep 7-8:
CITO
De CITO begon op 26 januari. Kwart over 9 ‘s ochtends mochten wij bij onze juf (Lotte) vragen stellen, alleen
ze mocht geen antwoorden geven. Als je wou, dan mocht je van huis kauwgom mee naar school nemen.
Veel kinderen zijn zenuwachtig. Vooral groep 8, omdat zij volgend jaar naar een andere school gaan. We
hebben de onderwerpen: rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Het duurt ongeveer 2 weken,
dus het is wel een beetje doorzetten. Dit doen we om te kijken welke vakken je moeilijk vindt en welke je
gemakkelijk vindt. Voor de kinderen uit groep 8 zijn de populairste scholen: De Noordgouw in Heerde en
AOC Oost in Twello. Door de CITO kun je kijken welk niveau je gaat doen. Door de CITO zijn sommige
kinderen bang dat ze het slecht gaan doen.
Mathijs en Eva.
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En dan natuurlijk de jarigen.
In februari zijn jarig:
* Daan van der Horst:
* Bram Kiesbrink:
* Rik Töpfer:

04 februari
08 februari
11 februari

In maart zijn jarig:
* Jurre Deunk:
* Justin Eijerkamp:

18 maart
19 maart

En in april zijn jarig:
* Mike Töpfer:
* juf Lotte:
* Tim Looijen:

03 april
11 april
15 april
Allemaal van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!

Opmerking/waarschuwing:
Het lijkt er op dat meerdere inwoners van Welsum en omgeving een rekening hebben ontvangen
van de firma “Binnenhof Projecten” uit Hoogezand.
Het betreft een opdrachtbevestiging. Het onderwerp is: vermelding in Schoolbrochure (Surfsleutel).
Te betalen bedrag: €78,65.
Waarschijnlijk is er sprake van een zogenaamde spookrekening: u wordt verzocht te betalen voor
bewezen diensten, maar hoeft dat helemaal niet te doen. U kent het bedrijf immers niet.
Het advies van de school zal duidelijk zijn: als u het bedrijf niet kent, niet betalen.
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