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Wat staat er in oktober 2015 op het programma:
Oktober:
 02 oktober:
 05 oktober:
 05 oktober:
 07 oktober:
 13 oktober:
 13 oktober:
 14 oktober:
 15 oktober:
 16 oktober:
 19 t/m 23 oktober:
 30 oktober:
 30 oktober:

Dierendag – Neem je dier mee en vertel er iets over 8:30-9:00
Dag van de leerkracht
groep 1/2/3 naar het Nijenhuis
Start kinderboekenweek: Raar, maar waar!
ouderraadsvergadering
Voorleeswedstrijd groep 4 t/m groep 8
Bibliotheek
Voorstelling groep 1/2/3 Wijhe
ANWB Lightwise (zie verder)
Herfstvakantie
einde kinderboekenweek
Start boerderijschool (zie verder)

Van Rita:
In de afgelopen maand heeft u de gelegenheid gekregen om met de leerkracht van uw kind
een omgekeerd oudergesprek te hebben. We hebben gezien, dat geen van u daar behoefte
toe voelde. Het was dit jaar ook voor het eerst en nieuw.
Het omgekeerde oudergesprek is een gesprek waarbij wij luisteren naar dat wat u over uw
kind bij ons kwijt wilt. Het is geen rapportgesprek, we geven u geen advies. We willen u in
zo’n gesprek alleen maar horen.
Dat u er geen gebruik van heeft gemaakt, wil iets zeggen over de korte lijntjes, die wij als
team met u hebben. U kunt altijd met uw opmerkingen en vragen over uw kind bij ons
terecht. We hopen dat dit ook dit jaar zo zal blijven.
Vragen, problemen? Kom graag direct!!
Natuurlijk kunnen we uw vragen/opmerkingen ook via de mail beantwoorden. Daarvoor
hebben de teamleden een nieuw mailadres:
caroline@obsdijkzicht.nl
lotte@obsdijkzicht.nl
liesbeth@obsdijkzicht.nl
rita@obsdijkzicht.nl
De komende week zal er in de kleutergroep op maandag- en donderdagochtend een nieuw
meisje aanwezig zijn: Liliana. Ze wordt pas volgend jaar augustus 4, maar ze mag nu al 2
ochtenden in de groep. Liliana is een uitzondering op de kijkregel, omdat ze uit Polen komt
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en op school de Nederlandse taal komt leren. Ook kan ze op deze manier vriendjes en
vriendinnetjes leren kennen. Voor haar, voor de ouders en zeker ook voor ons allemaal erg
fijn!!!
We zijn 1 van de 1500 scholen in Nederland, die gebruik mogen gaan maken van schoolfruit.
EU-schoolfruit is ingesteld omdat kinderen in het algemeen te weinig fruit eten. Vanaf 2
november zullen we op 3 dagen in de week (dinsdag, woensdag en donderdag) gratis fruit
mogen eten. Gedurende 16 weken zullen we op school verschillende smaken mogen gaan
proeven.
We gaan voor een gezond schooljaar!!!
Lightwise ANWB:
De winter komt er weer aan, dat betekent o.a. ’s morgens vroeg in het donker op de fiets
naar school.
Op een smalle dijk is dat natuurlijk erg gevaarlijk en is goede fietsverlichting noodzakelijk!!!
Daarom komen op vrijdagochtend 16 oktober vanaf 8.30 uur twee mensen op school, die de
fiets van uw kind komen controleren.
We willen u vragen om de kinderen op deze ochtend de fiets mee naar school te geven.
De boerderijschool.
Op 5 vrijdagmiddagen vanaf 30 oktober a.s. zullen de kinderen van de bovenbouw (groep 5
t/m 8) gaan werken op de boerderijschool. We denken dat het voor alle kinderen een super
ervaring kan zijn.
Kinderen, die al op een boerderij wonen kunnen andere kinderen leren en daardoor zelf
groeien.
Kinderen die niet op een boerderij wonen leren daar hoe en wat ze moeten werken, want dat
is de bedoeling.
Ze werken met de boer(in) mee.
Hij/zij leert ze veilig werken, hij kan ze begeleiden in berekenen van oppervlakte, omtrek……
In wegen en meten. In techniek. In de waarde van melk(vee) voor de wereld/de economie.
Hij kan ze leren over de geschiedenis (deze boerderij is uit 1850 en ziet er nog redelijk
authentiek uit), hoe was het vroeger, hoe is het nu……
Hij leert ze vooral samenwerken en elkaar te respecteren voor wat ze zijn. Dat gaat al
werkend…
Lessen die de kinderen leren door vooral zelf te doen.
Kinderen, die wat minder met boerderijwerk hebben kunnen b.v. journalist zijn of reporter. Ze
kunnen een verslag maken, een interview houden, foto’s en films maken, dingen opzoeken
in de geschiedenis…..
De kinderen zullen aan het einde van de periode presenteren in kleine groepjes, aan
ouders, andere kinderen…..
Ze kunnen een krantenberichtje maken, ze kunnen…… Het is een super leerzaam project.
De eerste middag is kennismaken met het bedrijf, verkennen van de ruimtes, proeven aan
de geschiedenis, uitleg van wat er komt.
De volgende 4 middagen gaan de kinderen in groepjes aan het werk. En dan werk in de
breedste zin van het woord. Van uitmesten tot koeien verzorgen, van voer afwegen tot
onderzoek naar de grootte van een weiland…van mais hakselen (en waarom het b.v.
onveilig is om naast een hakselaar te fietsen) naar de techniek van trekkers. Veel samen
doen vooral.

Regel van de maand:
We helpen elkaar!
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De kinderen gaan werken bij Bredenoord aan de IJsseldijk 27, dichtbij dus. Deze mensen
hebben een aantal bijeenkomsten gehad, waarin ze begeleid werden in het hoe en wat.
Ze gaan op de fiets op de vrijdagmiddagen om 12.15 uur naar Bredenoord, eten daar hun
zelf meegenomen lunch en gaan dan aan het werk.
Tegen 14.30 uur fietsen ze allemaal samen naar school terug en gaan van daaruit naar huis.
Dit is omdat we voor uw kind verantwoordelijk zijn tot 14.45 uur.
Gym zal dus deze 5 vrijdagmiddagen uitvallen.
Voor meer informatie en vragen kunt u bij mij terecht.
Rita.
Kanjer
Op de jaarvergadering van dinsdag 29 september jl. hebben we het kort gehad over de
manier waarop we de kinderen benaderen, de kanjer manier.
We hebben dit i.v.m. de tijd maar heel kort aangestipt. Het is toch een erg belangrijk
onderwerp en we willen daar een vervolg aan geven in de vorm van een extra ouderavond.
Daarvoor willen we graag weten of en in hoeverre daar belangstelling voor is.
Wilt u zo’n ouderavond (en dat hoeft geen hele langer ouderavond te worden) dan graag
even een mailtje aan:
obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl
Nieuwtjes groep 1-2-3:
Wist u dat:
- we met de kinderen zijn begonnen met de kind gesprekken?
- de kinderen het erg fijn vinden om gehoord te worden?
- we nu allemaal precies weten hoe de boerderij van Harmen eruit ziet?
- de hapjes en het drinken van Margot erg lekker was?
- we heeeel erg blij zijn dat we daar mochten kijken?
- we Harmen en zijn mama en papa heel hartelijk bedanken?
- we onderweg tijdens het schoolreisje met de bus tussen de schapen vast kwamen te
zitten?
- we dat helemaal niet erg vonden?
- de buschauffeuse het ook leuk vond?
- we heerlijk hebben gespeeld?
- we ook nog patat en zelfs voor Daan een pannenkoek kregen?
- we om de poppenkastvoorstelling heel hard moesten lachen?
- de “Eenoog” helemaal niet eng was?
- we erg blij waren met de hulp van Nancy en Astrid?
Nieuwtjes groep 4-5-6:
Wist u dat?
-de kinderen van groep 4-5-6 samen met groep 1-2-3 een heel leuk schoolreisje hebben
gehad ?
-de turboglijbaan bij veel kinderen favoriet was?
-de rupsen in de bak inmiddels als vlinder zijn uigevlogen?
-we de peren in de schooltuin hebben geplukt?
-deze peren heel lekker zijn?
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wist je dat:
- wij met natuur druk bezig zijn geweest met het maken van bruggen.
Wat is wel en wat is niet stevig? Heel interessant.
- wij meedoen aan de collectewedstrijd van het evenement
Dance 4 MS?
Wij zamelen zoveel mogelijk geld in door bijvoorbeeld het
ophalen van lege flessen. Dit gaat al heel erg goed. Alle flessen
worden verzameld achter de bank. Al het geld gaat naar
Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds. Iedereen
die het leuk vindt om te komen kijken bij dit dansevenement is
van harte uitgenodigd dinsdag 20 oktober vanaf 18:00 in Lucky
Rijssen. www.facebook.com/dance4ms

Nieuwtjes groep 7-8:
Wist je dat:
- wij meedoen met de Kinderpostzegelactie. Wij verkopen zo veel mogelijk kaarten en
postzegels en halen daarmee geld op voor bescherming en ontwikkeling van kinderen
wereldwijd.
- wij tijdens de schoolreis van groep 1 t/m 6 ons eigen rekenkampioenschap in de school
hebben gehouden. Een speurtocht met allerlei rekenvragen en spelletjes met rekendomino
en 24Games.
De winnaars:
1: Iris
2: Marit
3: Rik
Goed gedaan!

En dan natuurlijk de jarigen:
In oktober is jarig:
* Claudia Diepstraten
* Ilse Lammers:

8 oktober
24 oktober

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