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Nummer 03: 01 oktober 2014

Wat staat er in oktober, november en december 2014 op het programma:

Oktober:
 01 oktober:
 03 oktober:







03 oktober:
10 oktober:
10 oktober:
17 oktober:
20 t/m 24 oktober:
28 oktober:

November:
 07 november:
 12 november:
 13 november:
 17 november:
 20 november:
 21 november:
 24 november:
December:
 08 december:
 10 december:
 19 december:

start kinderboekenweek
dierendag met om 11:45 uur een dierenshow voor het goede
doel
laatste dag kinderpostzegels inleveren
einde kinderboekenweek
controle fietsverlichting
groep 7-8 open ochtend Epe
herfstvakantie
vergadering GMR (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

bijeenkomst kinderraad
kerstknutselochtend
begin kerstvakantie om 12.00 uur
(vrijdag 02 januari: laatste dag kerstvakantie)

Van Rita:
Het is alweer oktober. Zo ben je net begonnen en zo zit je alweer in de herfst en loop je tegen de
herfstvakantie aan. Time flies!!!
De afgelopen maand was een maand van vergaderen, informatie- en ouderavonden, uitleg,
contacten maken, elkaar leren kennen…. kortom een maand van veel gesprekken!!
Op 18 september hebben we met alle collega’s van DHKT (Dijkzicht Holsthoek Klimboom
Tellegen) een studiedag gehad bij Omni Mobilae, die in het teken stond van kennismaking en
elkaar een spiegel voorhouden.
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Een heel zinvolle en vooral ook leuke dag.
De eerst MR-, GMR- en OR-overleggen zijn weer geweest. En ook hebben twee enthousiaste
mensen zich gestort op een korte MR-training. Fijn, dat Caroline en Lisette zich daarvoor willen
inzetten!!
Lisette: van harte welkom binnen de MR.
Natalie: heel veel succes met het penningmeesterschap van de OR.
De kinderraad is o.l.v. Lotte voor het eerst bij elkaar geweest. De voorzitter en notulisten zijn
gekozen. En ze zijn al direct enthousiast aan de slag gegaan, met als gevolg, dat a.s. maandag de
burgemeester van Olst/Wijhe bij ons op school komt voorlezen.
Ook voor de rest van het schooljaar hebben ze grote plannen. Fijn zo’n betrokken groep kinderen.
Net als voor ons is ook voor de kinderen de start van het jaar een goede start geweest. Er heerst
een fijne sfeer op school, ze werken allemaal hard en ook bij de kinderen merk je dat ze ervoor
willen gaan.
Hartstikke positief dus.
Wat was het schoolreisje van groep 1 t/m 6 een leuke dag. Op de Flierefluiter hebben de kinderen
zich uitstekend vermaakt met dieren, zand, water, klim- en klautermateriaal. U heeft ongetwijfeld
de verhalen van uw kind gehoord en de foto’s op de website bekeken. Dank aan de ouders die
mee zijn geweest en dank aan de OR, die een geweldige lunch voor ons hebben gemaakt.
Verder heeft groep 1 t/m 3 al een voorstelling in het Holstohus bekeken.
Ook voor het vervoer hierheen hartelijk bedankt ouders!!
De tuin is door de bovenbouw (met hulp van Ruud) zoveel het kon onkruidvrij gemaakt. We
kunnen genieten van de najaarsbloemen. Voor de tuin kunnen we nog best wat “vulling” gebruiken.
Heeft u stekjes, stukken van bloeiende planten over? We hebben er nog plek voor!!!
In de bovenbouw zijn vandaag 2 studenten van het RSG geweest om met de kinderen in het
Engels over Engels te praten. Volgens de kinderen was het soms best moeilijk te verstaan, maar
heel leuk!!!
We verheugen ons op de komende tijd:
- De Kinderboekenweek van 1 t/m 10 oktober
- Dierendag op 3 oktober
- De voorleeswedstrijd van de midden- en bovenbouw
- De muziekdag op 16 oktober en natuurlijk ook op de
- HERFSTVAKANTIE van 18 t/m 26 oktober.
Nieuwtjes groep 1-2-3:
Wisten jullie al
- dat de moeders op schoolreis heeeeel veeel koffie hebben gedronken?
- dat de juffen dat ook wel lekker vonden?
- dat we het wel erg fijn vonden dat de moeders meegingen en andere moeders zulk lekker
eten hebben gemaakt.
- dat juf Jonne bij ons is wezen kijken en dat ze al een heel dikke buik heeft?
- dat groep 3 al is begonnen met kern 3? Knap hè?
- dat groep 1 en 2 nu alles over beren weten? GGGRRRRRR!!! Kom maar op!!!
- dat ze daarover een geweldig schilderij hebben gemaakt?
- dat we de voorstelling over de koningin en haar dochter heel leuk vonden en dat Marjolein,
Daan en Anouk zelfs op het podium mochten?

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Ook groep 4-5-6 was mee op schoolreis. Tekeningen en verhalen kunt u zien en lezen op het raam
van onze klas. De kinderen van groep 4 hebben een begin gemaakt met de tafels. De groepen 5
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en 6 denken dat ze alle tafels nog wel kennen ……. Zij gaan de uitdaging aan en krijgen
binnenkort de tafeltoets.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wist je dat:
- we creatief bezig zijn geweest met watermeloenart? Nog steeds ruik je ’s ochtends de zoetige
lucht van de watermeloenen. Bekijk de foto’s op de site!
- we veel hebben geleerd van de technieklessen van Mystrix? Vooral het oefenen met een brug
bouwen was erg spannend en leerzaam!
- we allemaal al het Engelse alfabet kunnen opzeggen en onze eigen naam in het Engels kunnen
spellen?
- we bij gym de leerlijn dans hebben afgerond met een zelfbedachte dans en nu bezig zijn met de
leerlijn voetbal? 3 weken lang oefenen we de technieken en tactieken onder begeleiding van onze
topcoaches (Michelle, Mike, Josse, Mathijs, Sem, Geert, Justin).
- we zelf acties hebben bedacht om geld in te zamelen voor MS? Flessen ophalen, een
dierenshow en nog vele andere acties. De bus in de klas raakt al behoorlijk vol!! Afgelopen week
heeft juf een spreekbeurt gehouden over MS en daar hebben we veel van geleerd.
- Mike en Tristan hebben geregeld dat de burgemeester bij ons op bezoek is geweest. Super goed
gedaan 

Nieuwtjes groep 7-8:
Wisten jullie dat
- groep 8 afgelopen week de drempteltoets heeft gemaakt? Ze hebben heel goed hun best
gedaan, de scores verwachten we eind oktober.
- groep 7-8 druk bezig is met de kinderpostzegels? Deze moeten vrijdag ingeleverd zijn.
- Michelle als enige van de klas nog wist dat we het onderwerp in een zin vinden door:
“Wie of Wat + de persoonsvorm” te vragen? Knap hoor!!
Even voorstellen…
Beste allemaal,
U heeft mij misschien al een paar keer zien lopen op school. Mijn naam is
Claudia Diepstraten en ik ben directeur onderwijsteam DHKT. Vanaf dit
schooljaar vormen we samen met drie andere scholen het onderwijsteam DHKT.
Ik ben dus verantwoordelijk voor de scholen Obs Dijkzicht, Obs de Holsthoek, Ojs
de Klimboom en Obs Tellegen. Zelf werk ik vier dagen in de week en ik ben dus
één dag per week op wisselende dagen op de school van uw kind aanwezig. De
afgelopen drie jaar ben ik directeur geweest van Obs de Holsthoek in Den Nul.
Daarvoor heb ik 19 jaar in Dronten gewerkt, waarvan de laatste 4½ jaar als
directeur.
Zelf ben ik geboren en getogen in Olst. Tussendoor heb ik 14 jaar met mijn man
en drie kinderen in Dronten gewoond. Momenteel wonen we al weer 9 jaar met heel veel plezier in
Olst. Naast het werken ben ik dol op wandelen, winkelen, bloemschikken en mag ik graag een fijn
boek lezen. In de vakantie gaan we met de caravan altijd op stap en dat vind ik heerlijk.
In de tweede en derde schoolweek heb ik op elke locatie een informatieavond gehouden voor
ouders. Dit was niet voor alle ouders helemaal helder. Mocht u nog vragen hebben over ons
onderwijsteam dan hoor ik ze graag. Voor overige vragen verwijs ik u door naar de locatie
coördinator.
Graag tot ziens op één van de vier scholen.
Met vriendelijke groeten,
Claudia Diepstraten
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Muziekles!
Op zoek naar muziekles voor uw zoon/dochter? Vanuit de SMOW wordt er muziekles aangeboden
voor alle leerlingen van de 4 scholen van het onderwijsteam. Iedere dinsdag zullen de lessen op
de Holsthoek in den Nul (zoveel mogelijk aansluitend aan schooltijd) plaatsvinden.
Voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar is er Kleutermuziek, waar de kinderen op een speelse manier
omgaan met muziek en hun gevoel voor melodie en ritmiek ontwikkelen. Er wordt veel gezongen
en gespeeld op eenvoudige instrumenten. Deze cursus duurt een half schooljaar (16 x 45 minuten)
en kost €90.
De kinderen van 7, 8 en 9 jaar zijn op hun plek bij de ABC-Muziek, waar ze de basis leren van het
muziek maken: noten lezen, samen muziek spelen, luisteren, zelf muziek schrijven, etc. Ze leren
over verschillende muziekinstrumenten en mogen er zelfs een paar uitproberen, zodat ze een
keuze kunnen maken met welk instrument ze eventueel verder willen. Deze cursus duurt tot het
einde van het schooljaar (32 x 45 minuten) en kost €120.
En voor de leerlingen van 10, 11 en 12 is er het kinderkoor Sing it!. In deze zanggroep staat het
plezier in het (samen)zingen voorop, maar wordt er ook geleerd. Er is onder andere aandacht voor
stemgebruik en juiste houding. Er worden liedjes gezongen in verschillende talen en stijlen. Deze
cursus duurt tot het einde van het schooljaar (32 x 60 minuten) en kost €160.
Alle aangeboden cursussen gaan bij voldoende aanmeldingen na de herfstvakantie van start.
Heeft u interesse in één van deze cursussen? Reageer dan graag voor 8 oktober. Voor vragen,
informatie en aanmelden neemt u contact op met juf Jenneke via: 06-29378345 of
jennekerasser@gmail.com. Kijk ook op www.smow.nl.
(Komt de dinsdag of locatie den Nul niet uit? Aanmelden voor deze cursussen kan ook voor de
SMOW-locaties in Olst of Wijhe, hier worden de cursussen bij voldoende animo op de dinsdag- of
woensdagmiddag gegeven).

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:
 foto’s:
u kunt hier de 58 foto’s van het schoolreisje van groep 1 t/m 6 bekijken.
 groepen: hier kunt u de nieuwe groepsfoto’s bekijken.
 foto’s:
omdat alle kinderen op 16 september aanwezig waren, is er een
groepsfoto van alle kinderen gemaakt. Die kunt u hier bekijken.
 groepen: bij groep 7-8 staan de foto’s van “watermeloenart”.
 groepen: de foto’s van het bezoek van de onderbouw aan de toneelvoorstelling
in Olst staan bij groep 1-2-3.
 groepen: de foto’s van de geschilderde beren van groep 1-2-3 zijn hier te zien.
 foto’s:
29 september las de burgemeester voor. Hier vindt u de foto’s.
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En dan de jarigen.
In oktober is jarig:
* Ilse Lammers:

24 oktober

In november zijn jarig:
* Mathijs Jacobs:
* Geert Menkveld:
* Rens van der Horst:
* Lars Bouwmeester:
* Marit Elders:

03 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

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