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Wat staat er in november 2015 op het programma:
November:
 02 november:
 04 november:
 04 november:
 05 november:
 06 november:
 06 november:
 09 november:
 11 november:
 12 november:
 13 november:
 14 november:
 16 novemer:
 18 november:
 20 november:
 20 november:
 25 november:
 27 november:

Oudergesprekken
Kraanwaterdag (we drinken vandaag alleen kraanwater)
Bieb
Oudergesprekken
Rapport mee
Boerderijschool groep 5 t/m 8
Voorstelling groep 7/8 Holstohus
Cultureel Erfgoeddag
Open Huis inloopochtend voor nieuwe ouders
Boerderijschool groep 5 t/m 8
Landelijke intocht Sinterklaas
GGD voor groep 2 en groep 7
Maandsluiting groep 1/2/3
NIO groep 8
Boerderijschool groep 5 t/m 8
Bieb
Boerderijschool

Van Rita:
Binnenkort weer Sinterklaas, de tijd van gezelligheid, cadeautjes, lekkers en gedichten.
In de hal staat onze boom, die in de Sinterklaastijd gebruikt zal worden als gedichtenboom.
We willen u uitdagen ook een zelfgemaakt of een gedicht dat u aansprak mee naar school te
nemen en in onze boom te hangen. Ook met de kinderen zullen we dat gaan doen.
Als stimulans heb ik vast een gedicht gevonden van Freek de Jonge, dat mij zelf wel
aansprak:
Wees niet bang je mag opnieuw beginnen
Vastberaden of aarzelend op de tast
Hou je aan de regels, volg je eigen zinnen
Laat die hand maar los, of pak er juist een vast
Wees niet bang voor al te grote dromen
Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht
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Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht
Wees niet bang voor wat ze van je vinden
Wat weet je van de ander als je jezelf niet kent
Verlies je oorsprong niet door je snel te binden
Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went
Wees niet bang, je bent een van de velen
En tegelijk is er maar een zoals jij
Dat betekent dat je vaak zult moeten delen
En soms zal moeten zeggen: laat me vrij.
KOM Kinderopvang verzorgt BSO voor OBS Dijkzicht.
KOM Kinderopvang biedt voor OBS Dijkzicht BSO opvang op locatie KOM-Pas, gevestigd
aan de Hoofdstraat in Epe. KOM heeft een unieke visie op buitenschoolse opvang. Deze
visie is vastgesteld nadat er met een pedagoog gekeken is wat kinderen nodig hebben na
schooltijd. GROENE opvang is hier ons uitgangspunt; we gaan graag naar buiten, bewegen
en spelen samen en bieden een rustige plek na school. KOM kan ook zorgen voor vervoer
naar de BSO, op dit moment komen er al kinderen uit Welsum op onze BSO. Dit vervoer
wordt verzorgt door het onderwijsteam van de Dijkzichtschool in samenwerking met KOM. U
kunt bij ons terecht met diverse opvangcontracten voor de BSO, bijvoorbeeld in- of exclusief
vakantieopvang. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende rondleiding? Bel dan met 0578569960 of ga naar www.komkinderopvang.nl

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- Het was bijzonder, dat bezoek aan de Fundatie in Heino. We gingen op zoek naar
patroontjes en vonden er wel heel veel…..het was voor ons best lastig om niet alles
aan te raken. Een soort schatkist maakt je natuurlijk wel erg nieuwsgierig……
Dank je wel voor het rijden, Natalie.
- Het was een rare week, die kinderboekenweek. Echt raar maar waar. Er liep ineens
een vreemde vogel bij ons op school en ook nog een robot en een vreemde
professor. We moesten de hele ochtend na de opening van deze kinderboekenweek
even kijken waar de vreemde vogel gebleven was…. Rare huizen maken in de hal,
proefjes doen, een robot bedenken en daar een foto van maken, rare dieren zien,
daar een memoryspel mee doen en daarna zelf maken….allemaal workshops, die we
in de hal konden gaan doen. Het was erg leuk. Er staan foto’s van op de website, kijk
maar gauw.
- Wat vonden we het knap van de kinderen uit de midden- en bovenbouw, dat ze zo
goed konden voorlezen bij de voorleeswedstrijd. Beau, wij wensen jou heel veel
succes in Olst.
- De voorstelling van Kruis en Mol was hartstikke leuk. We mochten zelf heel veel
meedoen, muziek maken en zingen. Fijn dat Anja en Jaqueline met ons zijn
meegereden. Ook hier staan foto’s van op de website
- En dan was er natuurlijk die heeeerlijke herfstvakantie.
- De afgelopen week zijn we weer met plezier begonnen. Op naar onze voorstelling en
naar……..5 december!!!
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Nieuwtjes groep 4-5-6:

Nieuws van groep 4,5,6
De maand oktober stond in het teken van de Kinderboekenweek. In de hal kon je o.a. :
proefjes doen met water, gekke dieren memory spelen, rare huizen
knutselen, een robot ontwerpen daar een foto van maken en er
vervolgens een naam en gedicht bij maken. Ook werd er voorgelezen in
de klas.
Wat ontzettend knap dat alle
kinderen
van groep 4,5,6 meededen en wat
waren
het leuke verhalen. Marjolein, Jurre
en Stijn mochten zich
winnaar van resp.4,5,6 noemen.
Een deskundige jury
bestaande uit kinderen van groep
4,5,6,7,8 Annemieke en juf
Lotte bepaalde uiteindelijk de
winnaar van de school.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Mag ik u even voorstellen aan de kinderraad van onze school:
Natuurlijk is er met het starten van het nieuwe schooljaar ook weer een nieuwe kinderraad
gekozen. De leden, die onze leerlingen dit jaar vertegenwoordigen zijn:
Susan Albers uit groep 5, Thijn van Zetten uit groep 6, Geert Menkveld uit groep 7 en Marit
Elders uit groep 8.Geert is notulist en Marit is voorzitster. Fijn, dat jullie samen willen
overleggen met elkaar en mee willen denken over wat belangrijk is voor onze school!
Het betekent, dat jullie weten wat iedereen vindt en denkt. Dan samen tot een plan komen en
voorstellen doen aan het team. Heel veel succes toegewenst met deze verantwoordelijke
taak!!

Verder nieuws:
De boerderijschool is begonnen.
Vanaf 30 oktober jl. zijn wij ’s middags op de boerderij van de familie Bredenoord. We doen
daar indrukken en ervaringen op en helpen een handje mee. Zo krijgen wij een beeld van het
leven en werken op déze boerderij (niet alle boerderijen zijn hetzelfde….).
We stellen vragen en hopen zo van alles te leren in de praktijk. Door te doen en praktisch
bezig te zijn hopen we na 5 weken mee te kunnen praten over de vele belevenissen, die het
boerenleven met zich mee kan brengen.
Ook evalueren we met elkaar en kijken of onze verwachtingen zijn uitgekomen. Kijk op onze
website voor de eerste foto’s.
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Nieuwtjes groep 7-8:
-

Beau uit groep 8 heeft met zijn boek: Rijmsoep, de voorleeswedstrijd gewonnen. Hij
zal mee gaan doen aan de regionale voorleeswedstrijd in Olst in 2016.

-

Met de kinderboekenweek hebben we in de klas een boekenwedstrijd gehouden. De
kinderen waren de jury en hebben in totaal 10 boeken beoordeeld. Het boek dat er
het leukste uitzag en inhoudelijk het meeste aansprak is geworden: “Het hoeveel
boek” van schrijver A. Korkos.

Oproep: Bibliotheekouder gezocht
Wij zijn op zoek naar een ouder die 1x in de 6 weken 30 minuten kan helpen op
woensdagochtend bij de bibliotheek. Graag even aangeven bij Rita. Alvast bedankt!
En dan natuurlijk de jarigen:
In november zijn jarig:
* 3 november
* 12 november
* 18 november
* 27 november

Mathijs Jacobs
Geert Menkveld
Rens van der Horst
Marit Elders

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