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DIJKoverZICHT 2014/2015
Nummer 02: 02 september 2014

Wat staat er in september, oktober en november 2014 op het programma:
September:
 04 september:
 15 september:
 15 september:
 18 september:
 22 september:
 23 september:
 30 september:

informatieavond van alle groepen
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)

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

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

Van Rita:
Het eerste grote Dijkoverzicht.
Het schooljaar is goed opgestart. Alle kinderen en leerkrachten weten hoe de dagen eruit
zien en welke juf/meester er op welke dag op school is. Dat geeft rust en duidelijkheid.
Ook de eerste overleggen zijn geweest. Aartje, Lisette en Henry hebben met Lotte al weer
afspraken gemaakt over documentatie op de vrijdagmiddag en de begeleiding van de
kinderen daarbij. Fijn dat ook dat weer zo goed is opgestart.
Ouders hebben de afgelopen week een informatieavond kunnen bijwonen. Tijdens deze
avond heeft Claudia uitleg gegeven over het proces rond de clustering van de 4 scholen en
DIJKoverZICHT

september 2014

1

hoe we hiermee verder gaan. Een duidelijke, zinvolle uitleg. De uitnodiging voor deze avond
is echter niet voor alle ouders duidelijk geweest. Onze excuses daarvoor.
De data en onderwerpen die in het Dijkoverzicht staan zijn vooral voor u als ouder bestemd,
zodat u daar rekening mee kunt houden.
Een minder leuke mededeling is, dat Adrie Bolijn (bovenschools directeur van Stichting de
Mare) vanaf 1 september tot 1 april tijdelijk uit de running is. Hij wordt eind september
geopereerd. Adrie wordt vervangen door een interim-directeur: de heer Henry Hennink.
We willen Adrie van harte sterkte en beterschap wensen voor, tijdens en na zijn operatie.
De komende maand zijn de informatieavonden. Tijdens deze avonden krijgt u uitleg over de
wijze waarop we de kinderen dit schooljaar zullen begeleiden.
Ik wil u er nog eens op wijzen dat MR-vergaderingen openbaar zijn.
Ook de komende maand gaan we, net als de afgelopen weken, voor een rustige en fijne
sfeer op onze school.
Rita.

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- Wisten jullie al, dat we op woensdag en donderdag een heel lieve juf in onze groep
hebben?
- En dat deze juf Liesbeth heet?
- En dat ze bijna naast juf Rita woont?
- En dat dat handig is, want zo kunnen ze thuis samen de lessen voor ons
voorbereiden en over ons kletsen.
- Wisten jullie ook dat groep 3 al met kern 2 van de taal/leesmethode bezig is?
- Dat de juffen vinden dat ze dus ontzettend knap zijn? En dat ze dat ook vinden van
de kleuters? Er is zelfs al een kleuter die letters meeleest met groep 3. Geweldig!!
- En als laatste:
WAT HEBBEN WIJ EEN ZIN IN DE SCHOOLREIS VAN 15 SEPTEMBER!!!

Nieuwtjes groep 4-5-6:
De zomervakantie ligt achter ons en we zijn alweer een paar weken bezig. Bezig met weer
wennen aan het schoolse leven, bezig met een nieuwe methode rekenen, bezig met elkaar
leren kennen in een nieuwe groepssamenstelling en bezig met veel plezier maken in en om
de school. Kortom we hebben er zin in!!

Nieuwtjes groep 7-8:
Wij zijn met deze gezellige combigroep al lekker fanatiek aan het werk. Het is een leuke
groep en we kunnen (bijna altijd) goed met elkaar overweg en samenwerken. Druk aan het
werk met taal, spelling en de nieuwe rekenmethode. Het was wel even wennen, maar
inmiddels zitten we helemaal in het ritme. Bij de gymlessen zijn we erg enthousiast, maar we
moeten nog wel aan onze conditie werken! Afgelopen vrijdag hebben we met de hele school
een vrolijk dansje uitgevoerd voor het filmpje voor DHKT. Wij willen dat dansje héél graag
thuis laten zien. Even zoeken op youtube: Toprecreatie – Partydance 2014.
(En dan kom je hier terecht: https://www.youtube.com/watch?v=TviNplfVd-w).
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Liesbeth stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Liesbeth Oude Nijhuis, zoals de meesten al wel
zullen weten.
Ik woon in Raalte samen met mijn man Alfons en zonen Rens en
Kai.
Wat ik leuk vind is lekker buiten zijn, zoals wandelen met mijn
vriendin of met Alfons, crossen door de bossen op mijn
mountainbike of lekker luieren in onze tuin. Ook mag ik graag
lezen, winkelen en zingen. En ik doe (bijna elke dag) trouw aan
yoga. Binnenkort ga ik zelfs een opleiding doen voor
“kinderyogajuf” in Zwolle.
Op woensdag en donderdag geef ik les in de onderbouw. Vrijdags
werk ik af en toe nog op basisschool ”Tellegen” in Wijhe. Ik werk al
geruime tijd in het onderwijs en heb steeds met plezier uitgekeken
naar de kinderen. En nu ben ik vorige week van harte welkom geheten op Dijkzicht
(dankjewel iedereen!) en mag ik bij jullie komen werken.
Van harte hoop ik op een prettige samenwerking met kinderen, ouders en collega’s.
Ik heb er zin in, u ook?
Met vriendelijke groeten:
Liesbeth Oude Nijhuis.

Endannogevendit:
De kinderen en de juf van de onderbouw zijn op zoek naar een 2e hands kledingkast
voor de verkleedkleren van de kleuters. Heeft u zo’n kast en doet u er
eigenlijk niets mee, neem dan a.u.b. contact op met juf Rita.
Zij en de kinderen zullen er heel blij mee zijn!
Endanooknogevendit:
Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben alle kinderen gym.
Er is op elk van deze middagen een moment, dat er niemand op school is.
De ene groep loopt heen en de andere groep loopt terug.
Mocht u op zo'n moment dringend één van de juffen nodig hebben,
dan is dit hun mobiele telefoonnummer:
Liesbeth: 06-40202742
Lotte: 06-23614041

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.
Bedenk wel dat bepaalde foto’s niet oneindig lang op de site blijven staan. Er komt een dag
dat ze verdwijnen. Voor sommige foto’s is die dag van verdwijning heel dichtbij: het nieuwe
schooljaar is immers begonnen en dus zullen heel veel foto’s van het oude schooljaar
verdwijnen.
Bij groep 1-2-3 is dat al gebeurd. Bij de andere groepen zal dat niet lang meer duren!
Binnenkort zullen ook de groepsfoto’s bij “Even voorstellen” vernieuwd worden.
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Dit zijn de onderdelen/kopjes waar nieuwe foto’s te zien zijn:
 team
 groepen: de foto’s van de verjaardag van juf Rita zijn toegevoegd
 foto’s:
de foto’s van de opening van het schooljaar 2014-2015 zijn toegevoegd.
En dan de jarigen.
In september is jarig:
* Timo van der Horst:

01 september

En in oktober is jarig:
* Ilse Lammers:

24 oktober

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

03 november
12 november
18 november
19 november
27 november

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