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DIJKoverZICHT 2014/2015
Nummer 04: 03 november 2014

Wat staat er in november, december 2014 en januari 2015 op het programma:
November:
 week 45 en 46:
 02 november:

 04 november:









07 november:
12 november:
13 november:
17 november:
20 november:
21 november:
24 november:
25 november:

December:
 05 december:
 08 december:
 10 december:
 18 december:
 19 december:
Januari:
 20 januari:
 21 januari:
 22 januari:
 22 januari:
 23 januari:
 27 t/m 30 januari:

kindgesprekken
bijeenkomst kinderraad

klankbordavond (19.30 uur)
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
maandsluiting groep 1-2-3
voorstelling groep 7-8 in het Holstohus (09.15 uur)
rapportgesprekken
rapportgesprekken
rapport mee naar huis
vergadering MR
vergadering GMR

Sinterklaas
bijeenkomst kinderraad
kerstknutselochtend
kerstviering op school
begin kerstvakantie om 12.00 uur
(vrijdag 02 januari: laatste dag kerstvakantie)
voorleesontbijt
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
NIO groep 8
vergadering MR
open dag van 09.00 – 12.00 uur
CITO-toetsen

Van Rita:
Onmisbaar.
Het is een feit dat alle mensen bij ons op school onmisbaar zijn.
Om te beginnen met de kinderen .... want natuurlijk: geen kinderen, geen school.
Om hen draait dit hele verhaal.
Maar, geen ouders, geen kinderen. Dus ook de ouders zijn bij ons onmisbaar en dan niet alleen
vanwege het “aanleveren” van de kinderen, maar zeker ook vanwege alle mogelijke hulp. Denk
aan de OR, de MR, vervoer op alle mogelijke momenten, hulp op school in de vorm van
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begeleiden van kinderen bij het “docu”, het lezen, het voorlezen ......... welke hulp
dan ook. Zeker onze ouders zijn bijzonder betrokken bij hetgeen er op school
gebeurt. Onmisbaar dus!
En dan lopen er nog andere mensen op school, leerkrachten: zeker ook
onmisbaar.
En in het kader van de dag van de leerkracht, verdienen ze het om een keertje extra genoemd te
worden.
Hans: als enige man onmisbaar bij al die vrouwen, maar zeker ook bij het maken van de
nieuwsbrief en bij de ICT vragen. En dan de individuele begeleiding van vele kinderen .....
Onmisbaar!
Caroline: als langstzittende bij ons op school: onmisbaar. Weet alles van de buurt en de mensen
die er wonen. Is een super enthousiaste juf, kinderen vinden het heerlijk om ’s morgens weer naar
haar toe te mogen. Deze altijd vrolijke noot binnen het team is ook nog eens voorzitter van de MR
en is buiten dat rekencoördinator.
Ga er maar aanstaan .... een superklus , onmisbaar.
Dienke: elke maandagochtend is ze weer present en is met de meeste kinderen bezig over de
zingeving van het leven ........ onmisbaar.
Lotte: deze jonge, vlotte griet heeft het binnen een paar weken toch maar gepresteerd om een
bijzonder fijne sfeer in de bovenbouw te creëren . En is intussen ook binnen het team met al haar
enthousiasme onmisbaar. Namens het team zit ze in de OR, regelt de kinderraad en voegt altijd
weer waardevolle ideeën toe. Een kanjer en zeker onmisbaar.
Liesbeth: onmisbaar in de onderbouw, een lieve gedreven juf. Nooit te beroerd om extra werk te
doen en al heel snel ingewerkt binnen onze school. (Ook onmisbaar bij het samen rijden naar
school, maar dit even terzijde). Liesbeth regelt het culturele gebeuren bij ons en zal samen met
Rita de arbotaken gaan doen. Onmisbaar.
Margriet: een warme, invoelende, lieve juf die niet voor de klas staat, maar onmisbaar is bij de
begeleiding van kinderen die lessen lastig vinden en bij de hulpvragen van de leerkrachten.
Onmisbaar bij de groepsbegeleiding en het invullen van de groepsplannen.
Claudia: hartstikke onmisbaar bij alles ....... Te veel om op te noemen, maar erg onmisbaar als een
soort “moeder” van alle kinderen en leerkrachten.
Annelies: tja, wat moeten we zonder Annelies ........ Als zij er niet was (en af en toe Willem), wat
zou het dan een smeerboeltje zijn op school. En wat zouden we moeten zonder haar hulp bij het
bedenken en maken van verkleedkleren en versieringen voor de school. Onmisbaar!
Al deze onmisbare mensen komen samen op een prachtig plekje aan de IJssel ..... een onmisbaar
plekje, een ONMISBARE SCHOOL ....... Wat zullen we er met zijn allen voor gaan!!!!!!

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Zoals iedereen natuurlijk al lang weet, heeft de afgelopen maand in het teken gestaan van feest.
Eerst zijn we al gestart met een voorleesochtend, waarbij er door een aantal moeders in de
verschillende lokalen is voorgelezen (moeders bij deze alsnog heel hartelijk bedankt. Dankzij jullie
heeft iedereen kunnen genieten!).
Ook in onze groep hebben we “gewerkt aan feestvieren” en hier heel veel van geleerd.
Wat we nu dus (o.a.) weten is:
 Feestvieren doe je niet alleen, maar samen.
 Als je met elkaar een slinger maakt, leer je dat je òver elkaar moet plakken (en niet tegen
elkaar), want zo krijg je een cirkel. En als je elkaar helpt, wordt de slinger niet kort, maar
lang.
 Dat je een taart kunt maken met korte en lange stroken van breed naar smal.
 Dat bloemen ook horen bij feest, net als toeters, lekkers, cadeautjes en allerlei andere
leuke gezellige dingen (woordenschat).
 Wat je nodig hebt om een taart te kunnen bakken.
 Hoe de letter f van feest er uit ziet.
 Dat ze in andere landen ook feest vieren.
 Dat je hoog en laag kunt zingen.
 Dat je kunt leren tellen/wegen/verdelen als er iemand trakteert en dat dus alle kinderen
van groep 1 en 2 en 3 kunnen rekenen!
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Enz. enz.
En dan natuurlijk zonder muziek geen feest. Wat hebben we genoten van de muziekdag!!!
Eerst hebben we geleerd dat er verschillende muziekinstrumenten zijn (grote / kleine / blaas- /
toets- / snaar- en slaginstrumenten). Wel moeilijk om al die namen te onthouden! (vooral contrabas
hoor je niet iedere dag …).
En daarna de hele dag zingen en muziek maken met juf Marinda. Ook is er druk geknutseld en
iedereen heeft aan het eind van de dag kunnen spelen op zijn/haar eigen instrument. Superknap!
Wat een pret als er een papa voor clown mag spelen tijdens de slotvoorstelling.
En dan heeft iedereen ineens erg veel zin in de vakantie. Die hebben we allemaal verdiend!
Lekker even bijkomen en genieten.
Voor nu: we gaan er weer tegenaan!

Nieuwtjes groep 4-5-6:
De kinderen van groep 4, 5 en 6 hebben allemaal meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Ze
hebben voorgelezen voor de klas en dat was voor de kinderen uit groep 4 die dat voor de eerste
keer deden, best spannend. We hebben genoten van de leuke, grappige, spannende en
informatieve boeken waaruit werd voorgelezen. Heel erg goed gedaan allemaal!!
De winnaars uit groep 4-5-6 zijn geworden: Ilse Lammers (groep 4), Stijn Hamer (groep 5) en
Geert Menkveld (groep 6).
Tijdens de muziekdag hebben een heel aantal kinderen laten zien dat ze wel raad wisten met een
drumstel! Het was een heel leuke dag samen met de muziekstudenten.
En wát een verrassing op de dag van de leraar. Heel hartelijk bedankt voor alle leuke attenties!!
Superleuk!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
- In de herfstvakantie zijn de kinderen die hebben meegedaan aan het Oener Koefeest, in
hun poule 2e geworden! Supergoed gedaan!!
- We werken nog steeds hard aan ons prentenboek. De eerste pagina’s zijn al af!
- In de gymlessen zijn we bezig om de handstand te leren. Josse was de eerste die de
handstand helemaal alleen tegen de muur aan kon maken. Knap hoor.

Nieuwtjes groep 7-8:
- De eerste spreekbeurt is gehouden. Marit haar spreekbeurt over Pippi Langkous was heel
bijzonder. Goed gedaan.
- De winnaars van de voorleeswedstrijd uit groep 7 en 8 zijn …...... (tromgeroffel) …...…
Marit en Josse! Binnenkort zullen zij in de hal gaan lezen voor de titel: Voorleeskampioen
obs Dijkzicht.

Fotomapje:
Het onderdeel “fotomapje” is nieuw. In het fotomapje willen wij uw aandacht vragen voor nieuwe
foto’s op de website van obs Dijkzicht. Heel veel vaders, moeders, opa’s en oma’s vinden het toch
wel heel erg leuk foto’s te zien van hun (klein)kinderen, terwijl ze ingespannen of misschien wel
ontspannen op school met iets bezig zijn. Dat weten wij als team en daarom proberen wij zo veel
mogelijk foto’s te maken van zulke gedenkwaardige momenten. Deze foto’s komen dan zo snel
mogelijk op de website te staan.
Dit zijn de onderdelen/kopjes waar nieuwe foto’s te zien zijn:
groepen:
groep 7/8: dierenshow
foto’s:
muziekdag 16 oktober
foto’s:
Oener Koefeest
video:
dierenshow op Dijkzicht
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En dan de jarigen.
In november zijn jarig:
* Mathijs Jacobs:
* juf Dienke:
* Geert Menkveld:
* Rens van der Horst:
* Lars Bouwmeester:
* Marit Elders:

03 november
11 november
12 november
18 november
19 november
27 november

En in december zijn jarig:
* Stijn Hamer:
* meester Hans:
* Tristan Jansen:
* juf Margriet:
* Marjolein Hamer:
* juf Caroline:

01 december
03 december
09 december
12 december
23 december
29 december

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

Bijlage: KOM kinderopvang Vaassen Epe.
brief informatieavond voortgezet onderwijs.
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