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Wat staat er in april 2016 op het programma:
April:















4 april
11 april
12 april
13 april
14 april
18 t/m 22 april
19 t/m 21 april
20 april
20 april
20 april
22 april
23 april t/m 9 mei
7 mei
9 mei

Studiedag team – kinderen zijn vrij
Studiedag team – kinderen zijn vrij
Natuurlijk schoon groep 5 t/m 8
extra bieb (i.v.m. 20 april)
Ouderavond onderzoekend en ontdekkend leren
Entreetoets groep 7
Citotoets groep 8
GEEN bieb i.v.m. entree- & citotoets
19:00 vragen stellen over continurooster
Peuterouderavond 19:30
Koningsontbijt + dans
Meivakantie
Bloemenactie
Studiemiddag – kinderen zijn vanaf 12:00 vrij

Van Rita:

In aanloop naar het komende schooljaar staat er heel wat op het programma.
We zijn ons er bewust van, dat dit ook van u tijd zal vergen.
We zijn er echter van overtuigd, dat onze school alleen kan draaien in een open en
democratische vorm.
Daarom:
- is er op 30 maart een klankbordavond geweest, waarop u uw mening heeft
kunnen delen met andere ouders en teamleden.
-

is er, mocht dat voor uw kind nodig zijn, altijd een oor en een extra gesprek op
school mogelijk.

-

is er op 14 april om 19.30 uur op obs de Holsthoek in Den Nul een zeer
inspirerende ouderavond over “onderzoekend en ontdekkend leren”.

-

zijn er vaak foto’s van activiteiten op school te vinden op de website.
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-

kunt u op woensdag 20 april om 19.00 uur met uw vragen over de evt. nieuwe
schooltijden op school terecht.

-

kunnen de peuterouders daarna met ons in gesprek over de meespeel
ochtenden tot nu en de voortgang daarvan.

-

is er een OR en een MR, die er op vele manieren voor u en de kinderen zijn.

-

is er dit Dijkoverzicht

-

ben ik me ervan bewust, dat u donderdag veel post van Dijkzicht heeft
gekregen.

-

staat dit alles in het belang van openheid en transparantie.

-

staat onze deur voor u open en vinden we het erg prettig als u binnenkomt!!

-

Rita.

Nieuwtjes groep 1-2-3:
In de onderbouw zijn intussen verschillende invaljuffen geweest. Dit kwam doordat
Liesbeth uit de running raakte en we niet precies wisten wanneer ze weer terg zou
komen. Liesbeth heeft zelf een stukje geschreven, waarin ze het een en ander
duidelijk maakt. Voor de kinderen een groot compliment. Elke juf heeft een eigen
manier van lesgeven, de kids hebben zich meer dan geweldig gedragen en wisten
zelfs de juffen te helpen op momenten dat dit nodig bleek.
We zijn intussen bezig een juf te zoeken, die de rest van het schooljaar in de
onderbouw zal lesgeven. Een lastige opgave, maar we zijn al ver gevorderd en ervan
overtuigd, dat we komende week een juf zullen hebben, die tot de vakantie blijft.
Verder:
- hebben we zelf een thema bedacht: het bos. We hebben samen vragen
bedacht en zijn op zoek gegaan naar de antwoorden. En natuurlijk moet je
voor antwoorden naar het bos. Wat een verrassing, toen er in het bos een
paashaas was geweest, die overal eitjes had neergelegd. Het was een grote
paashaas zonder flaporen en met een rijbewijs…….heeeeel bijzonder.
Dank je wel voor het meegaan Liesbeth, Margot en Harold. Antwoorden
hebben we gevonden!!!
- hebben we ook al weer een nieuw thema bedacht. De komende weken tot
aan de meivakantie werken en spelen we over de brandweer (en misschien
een beetje de politie)…….. SPANNEND!!
Nieuwtjes groep 4-5-6:
Marjolein,Daan en Femke uit groep 4 hebben een spreekbeurt gehouden in de
klas.Marjolein had het onderwerp dansen gekozen en deed nog even een pirouette
voor .We waren verbaasd dat er zoveel verschillende dansen waren.Daan heeft ons
verteld over tamme ratjes.Ze had hun tamme ratjes,Foetsie en Roos,ook
meegenomen naar school.Wat zijn ze mooi en lief! Ik ben er een beetje bang voor,
maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig.De peuters en de kleuters vonden de ratjes
geweldig.Femke nam ons mee naar Frankrijk. Wat een geluk dat haar opa en oma
vaak naar Frankrijk gaan.We hebben genoten van haar verhaal en van het lekkere
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stokbrood en brie.Vaders, moeders en opa hartelijk bedankt voor de hulp bij het
maken van zo’n mooie presentatie.En de meidjes… die deden het super! Deze
maand was ook onze beurt om een voorstelling te verzorgen in de hal.Daarbij
hebben we gebruik gemaakt van de kist met theaterboeken die we de afgelopen
twee maanden te leen hadden.De kinderen hebben zelf de stukjes uitgekozen en de
rollen verdeeld.Het was een leuke en afwisselende voorstelling waar we veel plezier
aan beleefd hebben. Zie ook de foto’s op de website.

Maandsluiting

Spreekbeurten in groep 4
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Vandaag, 1 april, zijn we goed voor de gek gehouden. Als eerste was er bij het
raadsel van de dag een bericht over het ‘Raketje’. Dit ijsje zou uit de productie
worden gehaald. De fout hierin was uiteraard dat dit een 1 april-grap van de Ola was.
Vervolgens kwam juf Rita vertellen dat er een brief van het ministerie was gekomen
dat we mochten meedenken met het ontwerp voor de nieuwe brug tussen Olst en
Welsum. We zijn hier erg druk mee geweest. Juf Rita kwam om 12:00 vertellen dat
dit ook een 1 april-grap was. Als laatste moesten we een leestest maken binnen 5
minuten. Wie er zou winnen kreeg extra punten. De grap was dat er allerlei
opdrachten in de tekst stond maar wanneer je goed had gelezen hoefde je maar 3
opdrachten van de 19 uit te voeren. Rik was de grote kampioen, want hij had dit als
enige door! Vanmiddag gaan we by gym nog het ‘Wie is de mol?’ spel spelen!
Al met al een superleuke 1 april-grappen-dag!!
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Bruggen ontwerpen

Soms loopt het anders…
Soms loopt het anders dan we denken.
Zoals jullie weten ben ik een tijdje afwezig geweest i.v.m. gezondheidsklachten.
Momenteel ben ik gelukkig alweer geruime tijd aanwezig op school.
Ik ben blij, dat ik mijn collega’s kan helpen met allerlei voorkomende
werkzaamheden zoals kinderen toetsen, ondersteuning bij kinderen die extra
oefening kunnen gebruiken, de kinderraad, de ouderraad, soms even een groep
opvangen, etc.
Samen hebben we overlegd en afgesproken, dat dit tot aan de zomervakantie zo
zal blijven.
Zo blijft de rust in de groepen gewaarborgd en weet iedereen waar hij of zij
aan toe is. Dat is prettig voor kinderen en teamleden.
Bij deze hoop ik dat jullie allemaal weer een beetje op de hoogte zijn gebracht.
Een vriendelijke groet:
Liesbeth Oude Nijhuis.
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Vacature MR:
In het vorige Dijkoverzicht heeft u kunnen lezen, dat er een plekje vrijkomt in onze MR.
Er is intussen een ouder, die wel zitting wil nemen in de MR. Mocht het nou zo zijn, dat ook u
daar interesse in heeft, kunt u nog tot 1 mei een reactie sturen naar Caroline.
Daarna sluit de inschrijving.
De samenstelling van de nieuwe MR zal op de algemene ouderavond aan het begin van het
nieuwe schooljaar worden vastgesteld.

En dan natuurlijk de jarigen:
In april zijn jarig:
 11 april:

Juf Lotte

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