N I E U W S B R I E F
IJsseldijk 59
8196 KB Welsum
Telefoon: 0570-561821
Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl

DIJKoverZICHT 2015/2016
Nummer 09: 01 juni 2016

Wat staat er in juni en juli 2016 op het programma:
Juni:
3 juni:
8 juni:
9 juni:
13 t/m 16 juni:
13 juni:
14 juni:
15 juni:
16 juni:
17 juni:
22 juni:
27 juni:
29 juni:
30 juni:

Sportdag groep 7-8
Bieb
Schoolfotograaf
Schoonmaak speelgoed en lokalen
9:00-12:00 Inloopspreekuur schoolverpleegkundige
GMR
Groep 7-8 op kamp (onderbouw geen vrije dagen)
Groep 7-8 op kamp
Groep 7-8 op kamp
Modderdag
Facultatieve oudergesprekken
Alle biebboeken terug naar school
Facultatieve oudergesprekken

Juli:

1 juli:
4 juli:
5 juli:
7 juli:
8 juli:
15 juli:
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Raport mee
Generale repetitie
Eindmusical groep 7-8
Groep 8 slapen op school
Afscheid groep 8
12:00 zomervakantie
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Van Rita:
Een korte maand mei, met weer eens veel gebeurtenissen:
Natuurlijk hebben zowel de kinderen als wij en ook u erg genoten van ons schoolproject. We
waren verrast, dat er zoveel (groot)ouders zijn komen kijken naar ons prehistorische dorp.
Hopelijk heeft u er net zo van genoten als wij.
Dat de avond-4-daagse midden in onze projectweek viel, kwam voor de kinderen goed uit.
De kinderen vonden het geweldig, dat de ouders van de OR ze op de laatste dag zo in het
zonnetje hebben gezet. Een welverdiende medaille en wat lekkers viel zeker in de smaak.
Op het moment zijn we weer begonnen aan de eind-cito’s van het leerlingvolgsysteem.
De komende welken zullen de kinderen daar nog mee bezig zijn.
Een aantal kinderen uit groep 8 hebben intussen al kennis gemaakt met hun nieuwe school.
We hopen dat ze het daar erg leuk zullen gaan vinden.
Van het geld van de Rabo-bank hebben we technisch lego gekocht. Nog niet alles is binnen,
maar zo gauw het er is, zullen we deze in de bovenbouwgroepen gaan aanbieden.
Ook staat er in het kamertje een kist met materialen voor onderzoekend en ontdekkend leren
b.v. een digitale microscoop, stopwatches, instructiebladen, magneten, een bak met klein
technisch materiaal en een easy-view, waarmee je in allerlei 3D-vormen kunt kijken en dat
op de computer kunt terughalen. Veel te ontdekken en te onderzoeken.
Op de peutermeespeelochtend zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar 6, misschien 7
kinderen. Dat is een mooi groepje. We zijn er heel blij mee.
De tijden van de meespeelochtend zijn m.i.v. het nieuwe schooljaar van 8.30 tot 11.00
uur.
Handig voor ouders, die ook kinderen in de kleutergroep hebben.
Verder zijn we, op initiatief van de MR met een aantal ouders bij elkaar geweest om te
bekijken hoe we ook buiten de “grenzen” van Welsum onze school op de kaart kunnen
zetten.
Daar zijn hele vruchtbare ideeën uit gekomen. We zullen binnenkort een avond organiseren,
waarop we deze ideeën aan u kunnen voorleggen. We kunnen dan meteen praktisch aan de
slag. Graag wil ik Sabine en Lisette alvast heel hartelijk bedanken voor hun energie, hun
gedachten en hun tijd. Wij hebben de positieve energie van deze 2 mensen overgenomen en
we gaan er met zijn allen voor!!!
Daar hoort zeker ook een bedankje bij aan de ouders, die ons plein hebben schoongemaakt,
de ouder, die de groene aanslag van de school gepoetst heeft, en aan Ruud, die met de
kinderen de tuin weer toonbaar en netjes heeft gemaakt.
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Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Wat wij allemaal van het schoolproject “de prehistorie” vonden? Kijk zelf maar:
- Harmen: ik vond het leukste hutten bouwen en ik vond het leukste om hutten te
slopen.
- Marjolein: Dat je, zeg maar, zelf dingen van buiten kunt gebruiken om dingen te
maken en ik vond het leuk om bij Bertina noten te kraken.
- Bram: Ik vond het leuk om bij Bertina soep te drinken.
- Anna-Belle: ik vond het leuk om broodje te eten bij de hutten.
- Femke: Ik vond het leuk om bij Bertina soep te maken en dat je met stenen messen
kon maken.
- Sem: ik vond het leuk om de hutten te bouwen en te slopen.
- Bart: ik vond het leuk hutten te slopen
- Rita: ik vond het leuk om buiten broodjes te bakken en dat de mama’s en papa’s
lwamen kijken.
- Pip: ik vond het leukste: spelen.
- Noa: ik vond het leuk de hutten slopen en de hutten maken met takken
- Daan: ik vond het leukste om bij Bertina te malen en om hutten te bouwen
- Anouk: ik vond het leuk om de vishengel te maken en de speer thuis.En om bij
Bertina die lange groene bladeren (prei) te snijden.
- Mathijs: ik vond het leukste de takken zoeken bij de IJssel.

Nieuwtjes groep 4-5-6:
De maand Mei stond in het teken van het project’’de Prehistorie’’.We hebben tijdens het
project dingen beleefd,geproefd,gemaakt,geleerd en ontdekt dat het leven in die tijd best
moeilijk was.De avond voor de ouders en de foto’s op de site geven een indruk.
De wandelvierdaagse was erg leuk en gezellig.Op dit moment zijn we bezig met de eind cito.
.
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Nieuwtjes groep 7-8:
Groep 7-8 heeft n.a.v. de projectweek een verhaal geschreven over de oertijd met daarin
moeilijke woorden die ze dit thema van taal moeten leren. Hierdoor ontstonden erg mooie
verhalen. Alle kinderen hebben hun eigen verhaal voorgedragen in de klas. Het mooiste
verhaal vindt u hieronder:

o.b.s Oerzicht
In een kleine stam zat een kleine school. De kleine school
heette O.B.S. Oerzicht . De school had een stamhoofd dat was
Geert er was ook een medicijn vrouw dat was Marit. Marit
leerde ons niet wat een bijwoord , bijvoeglijk naamwoord ,
zelfstandig naamwoord of werkwoord is maar ze leerde ons hoe
je hutten , kano’s en vallen maakte. Dat was heel handig want
dat hielp tegen de kou. Maar geert die wou 1 ding jagen , jagen
en nog meer jagen dus elke dag kregen wij het bevel om te
jagen. Elke dag ging er een dozijn mensen weg om te jagen.
Toen dacht Iris { Iris is de besjesplukker } ik ben der klaar
mee. Elke dag gaan er een dozijn mensen weg en de helft komt
niet terug. Ze zei tegen alle vrouwen dat ze de benen moesten
nemen. Er was mist dus ze konden niet weg ze moesten
wachten tot de lucht opklaart. Een van die vrouw hoorden dat
die vrouw heten Lotte { Lotte is de vrouw van Geert } en ze
heeft het plan verklapt. Dus Geert was heel erg boos. Geert liet
het niet toe, hij hielt iedereen tegen. Ze werden in de houten
gevangenis gestopt maar alle vrouwen renden in de mist en
waren nooit meer teruggevonden. Behalve Lotte.
Beau Dijkstra
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Formatie Dijkzicht
We zitten midden in het proces van de formatie op stichting, onderwijsteam en
schoolniveau. Communicatie is hierin een belangrijk gegeven maar we kunnen pas
definitieve duidelijkheid geven als alles helemaal geregeld is.
Wat kunnen we u wel melden?
Miranda Frederiks vervangt de laatste maanden de ziekte van Liesbeth. Op obs
Dijkzicht zal helaas voor haar volgend jaar geen plek meer zijn.
De vacature voor een onderwijsassistent(e) staat momenteel op de website en
gezien het aantal reacties hebben we er vertrouwen in dat we een geschikte
kandidaat vinden voor 4 of 5 ochtenden.
Liesbeth Oude Nijhuis heeft aangegeven obs Dijkzicht en stichting de Mare te gaan
verlaten. Zij heeft een andere keuze gemaakt en zal haar carrière op een andere
manier buiten de stichting voortzetten.
Ook heeft onze ib-er Margriet van der Wal aangegeven per 1 september 2016 met
prepensioen te gaan. Dat betekent dat ook zij de school gaat verlaten. Haar ib-taak
zal door de andere ib-ers binnen het onderwijsteam worden overgenomen. We
houden u over het afscheid van de juffen op de hoogte.
Wij wensen Miranda, Liesbeth en Margriet heel veel succes en plezier toe met hun
volgende stap.
Zodra de formatie rond is, zal deze eerst naar de MR gaan, alvorens het met alle
ouders wordt gecommuniceerd.
Uitslag enquête wijzigen van schooltijden/continurooster:
Onlangs hebben we uw mening gevraagd over de schooltijden van de school.
Tijdens een open klankbord avond daarvoor hebben we met u gesproken over
mogelijke wijzigingen in de schooltijden. Mogelijkheden om de tijden in onder en
bovenbouw gelijk te trekken. Huidige ontwikkelingen in het onderwijs was voor ons
een reden om dit bespreekbaar te maken.
We zijn blij dat een groot aantal ouders hebben gereageerd op de enquête. De
meeste ouders hebben hierin echter aangegeven geen behoefte te hebben aan een
verandering van schooltijden. In overleg met de MR en het team heb ik besloten om
hier gehoor aan te geven en geen verandering aan te brengen aan de schooltijden.
Volgend schooljaar zullen de schooltijden hetzelfde zijn als de afgelopen jaren.
Mocht er nog vragen zijn dan horen we het graag.
Met vriendelijke groeten,
Claudia Diepstraten
Directeur onderwijsteam Klaver dhkt
En dan natuurlijk de jarigen:
In mei / juni zijn jarig:





30 mei:
10 juni:
12 juni:
26 juni:

meester Henk Valk
Beau Dijkstra
Sem Zweers
Susan Lammers

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