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 08: 12 mei 2016

Wat staat er in mei 2016 op het programma:
Mei:
13 mei:
13 mei:
16 mei:
17 mei:
19 mei:
19 mei:
25 mei:
26 mei:

Koffieuurtje Claudia
Groep 5-8 op bezoek bij gastspreker WO2
2e Pinksterdag
Start Projectweek: Prehistorie
KMR
6e kinderraadsvergadering
Bieb
Eindpresentatie projectweek 18:00 uur

Van Rita:
WAT ZIJN WE BLIJ……. De cito eindtoetsen zijn erg goed gemaakt!!! We zijn weer een
groene school!!!! Compliment aan Lotte, maar ook aan de andere teamleden, die taken
van Lotte hebben overgenomen, zodat zij zich op de bovenbouw kon storten. En zeker
ook aan de collega’s, die de kinderen vanaf het begin van hun schoolperiode met
liefde hebben begeleid. We mogen met recht TROTS zijn met zijn allen.
De meivakantie is alweer achter de rug. We maken ons op voor het laatste kwart van het
schooljaar. Twee maanden waarin nog veel op de agenda staat.
Ook de afgelopen maand is er veel gebeurd. We hielden een klankbordavond over het evt.
invoeren van een ander continurooster. Daar heeft u vandaag een enquête over in uw mail
gekregen. Dit wordt nog vervolgd.
Dankzij de inzet van de OR is er (via de Jumbo: “spek je kas”) geld binnengehaald. Dit geld
zal worden besteed aan een activiteit binnen het schoolproject, dat de komende week van
start gaat (de pre-historie).
En alweer dankzij de inzet van de OR is de jaarlijkse bloemenactie geweest. Dit is altijd een
hele klus. Weinig kinderen geeft weinig ouders, die kunnen helpen. Een aantal ouders waren
op vakantie en dan heb je ook nog weinig ouders, die een trekhaak op hun auto hebben.
Namens het hele team willen we dan ook de doorzetters en rondrijders heel hartelijk
bedanken!!!!! Jullie verdienen een groot compliment.
Verder is er een ouder binnen de OR, die ervoor gezorgd heeft, dat we van de Rabobank
een bedrag krijgen, om te besteden aan materiaal voor techniek. Geen klein bedrag! Wat zijn
we blij met deze € 1000,00. Dank je wel voor je moeite Karin!! Intussen hebben we hiervoor
een mooie set technisch lego besteld, waarin een e-motor, pneumatiek, solarpaneel,
verscheidene uitbreidingssets, aangedreven machines, duurzame energie aanvulset…..
Kortom een wereld aan technische ontdekkingen!!!
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Al met al een OUDERRAAD om met hoofdletters te noemen. We zijn blij met jullie en trots op
jullie inzet.
Om de ouders mee te nemen in onze opzet voor Wetenschap en Techniek is er in de
Holsthoek in Den Nul een ouderavond geweest. Een superleuke, interactieve avond, waar
helaas van onze school maar 1 ouder aanwezig was. Wellicht kunt u Juliette eens vragen
hoe zij deze avond ervaren heeft.
Verder zijn Caroline en ik gaan kijken naar de officiele aanzet tot de bouw van de nieuwe
huizen in Welsum. Fijn, dat er nu mee kan worden begonnen. We wensen alle bouwers veel
succes met de uitvoering en veel plezier met de inrichting van hun nieuwe huis.
En dan nu: op naar het laatste stukje voor de zomervakantie!!!
Rita.

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- De vakantie zit er weer op. Iedereen was een stukje bruiner en vooral uitgerust. Leuk
om al die verhalen weer te horen. Zo zijn er kinderen naar de trekkertrek geweest.
Anderen hebben op een luchtbed in een tent geslapen of thuis in een stapelbed.
En dat je in een camper ook zoiets hebt, blijkt uit de opmerking dat “ik in een
stapelcamper heb geslapen”. Wat heb je toch een gelukje als je met je vader op de
tractor met een cultivator erachter op het land mag “scheuren”. Es gibt auch Kinder,
die Deutsch reden können. Tellen tot 12 is dan heel gemakkelijk. En natuurlijk is de
meivakantie dé vakantie om eens lekker te picknicken met je vader en moeder.
(Tenminste als het weer een beetje meezit en dat was gelukkig de 2e week zo).
- Voor de vakantie is ze er al even geweest, maar nu is ze er tot de zomervakantie.
Wat zijn we blij met Miranda in de klas!!
- U heeft ongetwijfeld gehoord, dat we nu alles van brand, brandweer en blussen
afweten. In de kazeren hebben we uitgebreid uitleg gekregen en mochten we zelfs in
de brandweerauto meerijden (met zwaailicht en sirene…….spannend!!!). Ook een
beker appelsap smaakte meer dan lekker. Heel hartelijke dank aan Gerrie en de
vader van Geert!!!
Nieuwtjes groep 4-5-6:

Wij starten met lezen
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We spelen dat we op het strand zijn!

In 17 seconden heeft Stijn zijn beker leeg
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Op het moment zijn we bezig met het thema Tweede Wereldoorlog. We kijken de serie: 13 in
de oorlog en gistermiddag zijn er 2 militairen van de landmacht langsgekomen om over hun
werk te vertellen. Aankomende vrijdag gaan we als afsluiter langs bij meneer de Weerd. Hij
heeft de 2e Wereldoorlog meegemaakt en gaat ons hier vanalles over vertellen.

Nieuwtjes groep 7-8:
Na een week hard werken heeft groep 7-8 de Entreetoets en de CITO-eindtoets afgerond.
Daarna gingen we heerlijke de vakantie in. Deze week zijn de uitslagen binnengekomen en
we kunnen ontzettend trots op onze bovenbouwers zijn. Ze hebben het allemaal heel erg
goed gedaan. De rest van het jaar kunnen we daarom lekker veel tijd besteden aan de
musical, het kamp en alle andere dingen die we ook nog graag wilden doen dit jaar!
Techniekdag Keurkamp
Vandaag zijn we de hele dag op het Etty Hillecum Lyceum in Deventer geweest en kregen
we van een oud-leraar techniekles. We hebben gewerkt met allerlei machines en hebben
werkstukjes van hout gemaakt. Kijk voor alle foto’s op onze website.
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Schoolprojectweek over de prehistorie: 17 t/m 26 mei
Dinsdag 17 mei a.s. starten we met ons jaarlijkse schoolproject.
Binnen dit project gaan we werken, spelen en ontdekken over hoe de mensen in de prehistorie leefden.
Al onze lessen zullen hierop gericht zijn. Dat betekent, dat ook de methode gebonden rekenen taallessen op een lager pitje zullen staan gedurende deze anderhalve week. We gaan
zeker met taal en rekenen bezig, maar in het kader van de projectweek. Op donderdag 26
mei om 18.00 uur kunt u zelf op de presentatie-avond komen kijken hoe we dat hebben
gedaan. En natuurlijk zijn ook opa’s, oma’s, buren en vrienden welkom.
Dinsdagmiddag openen we de projectweek met een bezoek aan Bertina Heynens van
Natuurcontact. Zij neemt de hele school mee in de sfeer van de prehistorie.
We gaan deze middag om 12.30 uur van school weg en lopen allemaal samen (met een
aantal karren voor korte beentjes…) naar Bertina. Het kan zijn dat we iets later dan 14.45
uur op school terug zullen zijn.
Verder mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 op woensdag 18-5 een beslagkom mee naar
school (met naam) voor het maken van brooddeeg.
We willen de kinderen natuurlijk ook meenemen in de kleding en het wonen van vroeger en
hebben daarvoor nog jutezakken, oude witte lakens en oude bruine, donkergekleurde
gordijnen nodig.
Verder willen we u vragen de kinderen oude kleren aan te laten trekken gedurende deze
week.
Belangrijk: we gaan proberen op maandag 25 en dinsdag 26 mei op school GEEN
ELECTRICITEIT te gebruiken. Misschien leuk om hier thuis ook wat mee te doen?
We gaan uit van een heel leerzame, maar vooral superleuke week. We wensen de kinderen
en ook u een fijne projectweek toe!!

En dan natuurlijk de jarigen:
In mei zijn jarig:
 28 mei:
 29 mei:

Iris Veldkamp
Liesbeth

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