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Wat staat er in september 2015 op het programma:
September:
 01 september:
 03 september:
 07 september:
 08 september:
 10 september:
 16 september:
 21 september:
 23 september:
 23 september:
 29 september:
 30 september:

Bezoek brandweerkazerne
Ouderinformatie-avond
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 9:00-10:00
Studiedag – LET OP – Kinderen de hele dag vrij
Schoolfotograaf voor groepsfoto’s
Schoolbieb
Schoolreis groep 1 t/m 6
Koffie-uurtje Claudia
Start Kinderpostzegels groep 7 & 8
Jaarvergadering OR (alle ouders uitgenodigd)
Schoolbieb

Van Rita:
De tijd vliegt voorbij, vooral als het leuk is……
De vakantie is weer geweest, we zijn alweer een aantal weken aan de slag.
Het schooljaar is met het oplaten van ballonnen knallend begonnen. U heeft ongetwijfeld het
berichtje in de krant gelezen. De kaartjes aan de ballonnen worden vanuit allerlei plaatsen
naar ons terug gestuurd. Mooi om te zien hoe ver ze gekomen zijn.
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En wat zijn we ook met de peuters goed begonnen:
Met behulp van een aantal peuterouders hebben we een pracht van een peuteropvang
gemaakt. U moet echt een keer komen kijken, het ziet er SUPER uit. Heel hartelijk bedankt
voor jullie moeite Sander, Wilma en Gertien!!!
De eerste meespeelochtend is al geweest. We mochten zelfs 5 peutertjes verwelkomen en ik
wil u de reactie van een moeder niet onthouden: “Ik heb erg genoten. Toch super om te zien
hoe die kleintjes met elkaar omgaan…….” Ik kan me daar van harte bij aansluiten. Op naar
de komende meespeelochtenden.
Op het gebied van de Kanjerlessen heeft iedere groep zijn regels gemaakt. Wat mogen we in
school en in de klas wel (met de nadruk op WEL, omdat we de regels positief willen
hanteren. In de boom in de hal hangt vanaf dit jaar de regel van de maand. Voor deze
maand geldt: WE VERTROUWEN ELKAAR. We zullen daar in de groepen extra aandacht
aan besteden.
Wat was het weer leuk om de kinderen met al hun verhalen terug te zien en wat fijn, dat ze
ook allemaal weer hard werken en vooral plezier hebben met elkaar.
Een goede start, we gaan voor een nog beter schooljaar!!!!
En hoe kun je een jaar beter starten dan met SCHONE RAMEN!!!!!
Dank je wel lieve ramen-schoonmaak-ouders!!!
Jullie zijn Kanjers!

Regel van de maand:
We vertrouwen
elkaar!

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Ja, en dan is de vakantie weer voorbij.
Na een geslaagde ballonnenactie zijn we allemaal weer met frisse moed begonnen.
Het is even wennen, maar dat geldt gelukkig voor iedereen.
De kleuters zijn alweer druk bezig met een thema over de boerderij.
Varkentjes en trekkers knutselen en luisteren naar het verhaal van boer Boris, die nog wèl
vakantie heeft en van alles mee wil nemen als hij naar zee gaat. Zelfs zijn trekker gaat mee
en àlle dieren. Ook het lied wordt gezongen.
De kinderen van groep 3 gaan verder met kern 1 van ‘Veilig Leren Lezen’ en maken zelfs al
kleine zinnetjes. Al met al heel veel nieuwe dingen, want ook het schrijven en rekenen
vragen energie.
Wat hebben we toch een kanjers op onze school!
Nieuwtjes groep 4-5-6:
De zomervakantie ligt achter ons en we zijn alweer een paar weken bezig.
Bezig met weer wennen aan het schoolse leven, bezig met elkaar leren kennen in een
nieuwe groepssamenstelling en bezig met veel plezier maken in en om de school.
Kortom we hebben er zin in!!
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Op de middagen gaan we lekker bezig met de zaakvakken. Voor groep 5 zijn de vakken
geschiedenis, natuur en aardrijkskunde helemaal nieuw. Ook het leren van toetsen voor bijv.
topo is nieuw. Groep 5 en 6 beginnen met de topografie van de provincies en de daarbij
behorende hoofdsteden en de provincie Zeeland. Groep 7 en 8 beginnen met de topo van de
hele wereld globaal en Australië en Nieuw-Zeeland. De eerste toets is al op 7 september.
Succes allemaal!
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Nieuwtjes groep 7-8:
Groep 7 en 8 zijn de meest drukke jaren van de basisschool. Dit hebben de leerlingen in de
eerste weken al snel opgemerkt. Huiswerk voor rekenen, spelling en nieuwsbegrip wordt al
fanatiek gemaakt. Daarnaast zijn er meerdere leerlingen die komen bij het nieuw opgezette
Huiswerkinstituut. Hier werken ze elke maandag en woensdag extra aan huiswerk, leren
plannen en krijgen ze extra begeleiding. Wat een toppers zijn deze kids die er helemaal voor
willen gaan dit jaar!
Hoofdluis:
We HADDEN geen hoofdluis afgelopen woensdag. Intussen zijn ze ons weer komen
opzoeken. We willen u vragen uw kinderen elke avond goed te onderzoeken en vooral met
een goede luizenkam te kammen.

Facebook:
Vanaf vandaag is onze school ook te vinden op Facebook. Hier zullen wij leuke nieuwtjes en
foto’s over de school met u delen. Wij houden uiteraard rekening met de privacy van de
kinderen. U kunt de pagina vinden op www.facebook.com; u tikt bovenin het zoekveld: obs
Dijkzicht.

Site:
Komende maand worden de foto’s van afgelopen jaar op de groepspagina’s verwijderd.
Wilt u deze nog opslaan? Dan moet u dit nog snel even doen!

De eerste peutermeespeelochtend (geschreven door Gertien):
Welsum, 26 augustus 2015

Vanochtend was het zover, de eerste speelochtend voor de peuters.
Mick, Lisa, Liliana, Carlijn en Jocelyn hadden er, net als de ouders, veel zin in.
Met een zware rugtas vol met fruit en drinken kwamen de peuters aan in hun nieuwe lokaal.
Vol verbazing keken ze hun ogen uit naar al het speelgoed. Nadat ze de eerste indrukken
hadden verwerkt gingen er wat gelijk koken en spelen, de ander bleef eerst vol verbazing
staan staren niet wetende wat te kiezen, terwijl een ander zich nog even lekker vast klampte
aan moeders been.
Na een half uurtje waren ze gewend en leek het net of ze al jaren naar de speelochtend
kwamen. Om 10.00 uur zijn alle peuters naar het lokaal van groep 1, 2 en 3 gegaan. Ze
hebben in de kring gezeten en daar kregen ze een traktatie van Liliana, want zij was onlangs
3 jaar geworden. Wat een feest deze eerste speelochtend. Met een grote feestmuts op ging
Liliana de kring rond. Toen alle peuters hun buikje vol hadden van de traktatie, hebben ze
heerlijk buiten gespeeld. In de zandbak, in het huisje, op de wipwap, overal zag je ze lopen
op het grote schoolplein. De ‘grote’ kinderen letten goed op of speelden mee. Het was zo
leuk buiten dat we bijna de tijd waren vergeten. Snel nog naar binnen om alle spulletjes in
het lokaal op te ruimen en toen was het al weer 11.00 uur. Op naar de volgende
speelochtend, vanaf nu zijn die alle woensdagen van 9 tot 11.
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Bericht van Hans:
Bedankt kinderen, ouders en collega’s!
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Bij deze wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de cadeautjes die ik tijdens mijn afscheid op
30 juni van jullie heb gekregen.
De werkstukken en werkstukjes en briefjes van de kinderen vind ik prachtig. Ik heb alles
gelezen en was echt diep onder de indruk.
En dan al die leuke en lekkere dingen die ik kreeg. Het is te veel en te lekker om op te
noemen! Gelukkig houd ik wel van lekkere dingen.
Ik heb thuis alles op een tafel gezet en er een foto van gemaakt ….. Voor later!
Ook was het erg prettig dat zo veel ouders de moeite namen mij die dag de hand te
schudden.
Afscheid nemen is echt niet leuk, maar op deze manier wordt het iets, iets, iets, iets minder
vervelend!
Nogmaals, allemaal heel hartelijk bedankt!
Groeten van meester Hans.

En dan natuurlijk de jarigen:
In september is jarig:
* Timo van der Horst:

1 september
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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