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Wat staat er in januari, februari en maart 2015 op het programma:
Januari:
 07 januari:
 20 januari:
 21 januari:
 22 januari:
 22 januari:
 23 januari:
 27 jan. t/m 6 februari:
Februari:
 02 februari:



20 februari:
23 t/m 27 februari:

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

luizencontrole
voorleesontbijt
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
NIO groep 8
vergadering MR
open dag van 09.00 – 12.00 uur
CITO-toetsen

voorstelling groep 4-5-6 in het Holstohus
aanvang: 10.30 uur
juffen- en meestersdag
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)

Van Rita:
Om te beginnen wensen we alle ouders en grootouders een heel fijn en gezond 2015.
We hopen dat u een supervakantie heeft gehad.
Wij zullen in elk geval uitgerust en met frisse moed weer starten in het nieuwe schooljaar.
En wat hebben we er weer zin in.
Voor de kerstvakantie hebben we genoten van een gezellig en gemoedelijk sinterklaasfeest en
terwijl ik dat schrijf, lijkt dat alweer een hele tijd geleden. Wat vonden m.n. de onderbouwkinderen
dat spannend, vooral toen ze ’s ochtends sinterklaas uit bed haalden.
Ook het kerstfeest is geweest. De school werd mooi versierd door de kinderraad. En omdat we de
knutselochtend gedaan hadden, hadden we ook prachtige kerststukjes, kaarten, potjes voor
waxinelichtjes en sterren voor het raam. Dank u wel ouders die daarbij geholpen hebben.
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De kinderen wisten natuurlijk precies wat hun ouders goed konden koken en wat ze erg lekker
vonden. Een compliment aan u. Dank u wel voor uw bijdrage aan dit gezellige feest. De foto’s zijn
vanaf nu te zien op de website.
Ook denkt de kinderraad na over het geld dat ze in mei 2014 hebben opgehaald voor Jantje Beton.
Een deel van dat geld mag op school worden besteed. In dit geval was dat rond
€ 150,00. We zijn benieuwd wat deze kanjers van hun eigen verdiende geld gaan aanschaffen.
We zijn met een aantal ouders en vrijwilligers van de bibliotheek in het Dorpshuis begonnen met
de voorbereiding van de bieb op school. Dit schiet al heel lekker op en binnenkort verwachten we u
de data te kunnen geven, waarop behalve onze kinderen, ook de peuters op school kunnen komen
om boekjes te lenen.
Caroline is bijna klaar met haar inspirerende cursus “met sprongen vooruit”. Een cursus, die wat
extra handvaten geeft op het gebied van rekenen. We zullen van de kennis van Caroline veel
gebruik gaan maken.
In de sporthal hebben we nieuw materiaal mogen aanschaffen. Hierbij zit o.a. knotshockey, tennisen bootcampmateriaal, een grote parachute, rugbyballen … De kinderen (en juffen) kunnen zich uit
gaan leven …. Vanaf 5 januari zal groep 5 t/m 8 op de maandagmiddagen gaan gymmen. Dat
doen we om de groepen wat meer ruimte te geven in de tijd. Groep 1 t/m 4 blijft gewoon op de
dinsdagmiddag gymmen.
Op vrijdag 23 januari kunnen belangstellenden de hele ochtend in en uit lopen om eens te kijken
hoe we op Dijkzicht werken en wat we allemaal doen, welke materialen we hebben, hoe de sfeer
is, kortom een OPEN ochtend.
De meeste mensen hebben de nieuwe inschrijfformulieren ingeleverd. We hebben ze echter nog
niet allemaal terug, dus als u nog even tijd hebt ……… graag deze week.
De “kaartinactie” is goed verlopen. De kinderen hebben ten behoeve van UNICEF € 396,00
opgehaald. Geweldig!
Als het komende halfjaar net zo ontspannen en sfeervol gaat verlopen als het vorige, dan zullen
we er weer voor de volle honderd procent van genieten!!
Rita.

Extra berichtjes:
Denkt u even aan het invullen van de nieuwe inschrijfformulieren? En het formulier waarin u
wel/geen toestemming geeft om uw kind op de foto op de website/Facebook te mogen zetten?

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Wist u dat:
- de kinderen van groep 3 weten wat je kunt betalen met een munt van 1 en 2 en 5 euro?
- geldsommen best lastig kunnen zijn?
- je door sprongen te maken en ‘tikkertje’ te doen, kunt leren tellen en rekenen?
- lezen gewoon leuk is!!
- de kinderen van groep 1 en 2 samen een grote kerstbal hebben gemaakt?
- je een engel kunt stempelen met je handen?
- de kinderen van groep 1/2/3 en 4 een kerstboom op iemands rug hebben getekend….
- we de letter K (van Kerst) en V (van Vuurwerk) bij de kleuters hebben aangeboden?

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Na een leuke en gezellige decembermaand hebben we onze blik alweer gericht op het nieuwe
jaar! Naast het werken in de klas en het maken van toetsen, staan de maanden januari en februari
in het teken van de spreekbeurt. De kinderen mogen een spreekbeurt houden over bijvoorbeeld
een dier of onderwerp in de klas. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Groep 5-8 begint het nieuwe jaar met gym op de maandag. Dit komt voor de groep beter uit in het
schema. De nieuwe spullen worden meteen goed gebruikt! De kinderen mogen na de gymles
zelfstandig naar huis. De prentenboeken die de kinderen hebben gemaakt, zullen ook de komende
weken afgemaakt en ingebonden worden. Wat spannend om je eigen boek voor te lezen aan de
kleuters!

Nieuwtjes groep 7-8:
Groep 7-8 begint het nieuwe jaar met een rustig dagje om vervolgens weer hard aan het werk te
gaan. De CITO- en de ENTREEtoets komen steeds dichterbij, dus we moeten nog even goed
oefenen.
En dan natuurlijk de jarigen.
In januari zijn jarig:
* Femke Jacobs:
* Mathijs van Zetten:
* Michelle Eijerkamp:
* Annelies:
* Thijn van Zetten:

17 januari
19 januari
24 januari
26 januari
29 januari

En 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

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