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.org

DIJKoverZICHT 2016/2017
Nummer 09: 01 juni 2017

Wat staat er in juni 2017 op het programma:
Juni:











2e Pinksterdag – kinderen vrij
Studiedag – kinderen hele dag vrij
Luizencontrole
Bieb
Schoolfotograaf
Maandsluiting onderbouw 11:30-12:15
Koffie-uurtje Claudia 8:30-9:00
Bieb
Modderdag vanaf 10:30
Studiemiddag – bovenbouw 12:00 vrij

5 juni:
6 juni:
7 juni:
7 juni:
8 juni:
14 juni:
21 juni:
21 juni:
28 juni:
30 juni:

Van Rita.
- De vorige week hebben we op school een nieuwe veegmachine gekregen. De
kinderen uit de bovenbouw zijn er superblij mee…. en wij ook. Op naar een blinkend
schoolplein!!
- De afgelopen maand zijn er weer 2 nieuwe kinderen in de onderbouw gekomen. We
zijn heel blij met MICK en NORA. Van harte welkom allebei!!
- We zijn voor de komende jaren verlegen om een verkeersouder. Een verkeersouder
is iemand, die voor school de contacten onderhoudt met de gemeente Olst over o.a.
theoretische en praktische verkeersexamens. In het komende schooljaar 2017-2018
doet onze school daar niet aan mee maar het jaar daarop wel. Op het moment doet
Henry v.d. Horst (vader van Rens) dat nog maar hij stopt het komende jaar. Het zou
handig zijn als een ouder uit de onderbouw dat gaat oppakken. Omdat Henry zijn
taak wil overdragen graag een berichtje aan: obsdijkzicht@de-mare.org
- Wat zijn we trots op de kinderen, die de avondvierdaagse hebben volbracht. Het
waren al kanjers, maar nu helemaal.
- Het schoolplein is door groep 5 en 6 grondig schoongemaakt. Bijna geen aanslag
meer te zien!!!! Goed gedaan.
- We wensen alle kinderen heel veel succes met de cito’s!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Op 11 mei was de groep samen met o.b.sTellegen uitgenodigd bij burgemeester Strien van
Olst/Wijhe.We mochten in de raadszaal op mooie stoelen zitten en praten door een
microfoon waarbij je dan meteen jezelf op een groot scherm zag.Dat was best
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spannend.Daarna kregen we een rondleiding door het gemeentehuis en werd er een foto
gemaakt die op de site van de gemeente staat.
Op dit moment werken wij over het thema Museum.De kinderen hebben hun eigen museum
gemaakt.Tijdens de maandsluiting op 14 juni a.s kunnen de kinderen u daar meer over
vertellen.
Op donderdag 1 juni zijn we met de groep naar het Bakkerijmuseum in Hattem geweest.Dat
was ontzettend leuk. Een heel grappige bakker vertelde hoe brood gemaakt werd. En
toen…..mochten we zelf aan de slag! Er werden mooie maar bovendien heel lekkere
broodjes gebakken, mmm! Daarna gingen we een speurtocht doen door het
bakkerijmuseum.
De kabouters,die een letter bij zich hadden, hadden zich verstopt. Dat werd speuren
geblazen. Het was een leuke en leerzame ochtend.
We bedanken de moeders en oma die ons hebben vervoerd naar onze uitstapjes.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat heb je de laatste tijd geleerd, beleefd of ontdekt?
(Opdracht: maak een zin met een signaalwoord)

Rens: Voordat ik sportdag had, wist ik niet dat ik kon handballen en nu vind ik dat
heel leuk!
Geert: Toen ik ging darten met de sportdag, kon ik het beter dan eerst. Ik vind het nu
leuk.
Tristan: We hebben een nieuwe veegmachiche, omdat de vorige kapot was. Leuk,
kek ding!
Stijn: Ik heb mijn Entree-Cito goed gemaakt, omdat mijn spelling is verbeterd.
Justin:Ik vond basketbal met de sportdag leuk, maar er zaten alleen maar kinderen
die op basketbal zaten bij, dat vond ik niet zo heel leuk.
Sem: Sem is helaas ziek, dus hij kan geen zin verzinnen.
Thijn: Vermenigvuldigen vond ik eerst moeilijk, maar nu heb ik het vaak gedaan en
nu weet ik het.
Susan: Ik ben een Engelse toets aan het doen omdat ik er nog 1 moest.
Jurre: Ik heb mijn Nieuwsbegrip toets beter gemaakt, omdat ik meer tijd heb
genomen om de vragen te lezen.
Ilse: Ik heb begrijpend lezen geoefend, want ik was daar heel slecht in. Voor het
laatst heb ik weer een toets gehad en toen had ik een 9,5.
Lynn: Voordat ik staartdelingen kende, kon ik het nog niet en nu een beetje.
Femke: Ik kan heel goed keersommen doen, bijvoorbeeld: 10 x 24= 240.
Marjolein: Ik heb Nieuwsbegrip goed gemaakt, omdat ik er goed voor heb geoefend.
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VoorleesExpress Salland

Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt het
bijvoorbeeld de fantasie. En het ontwikkelt hun taalgevoel. Bovendien is
voorlezen gezellig.
Op school wordt aandacht besteed aan voorlezen en lezen. Daarnaast is het
belangrijk dat ouders thuis ook aan hun kinderen voorlezen. Dit is niet in alle
gezinnen vanzelfsprekend en daarom is er de VoorleesExpress!
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de
leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet
gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.
De VoorleesExpress Salland wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Salland.
Wat is de VoorleesExpress?

Eén keer in de week komt een voorlezer een uur bij u thuis. Het project duurt twintig weken.
De voorlezer gaat samen met jullie lezen en naar de bibliotheek. We starten 2 keer per jaar:
januari en september.
Voorlezen heeft drie doelen
Hulp met taal
De kinderen horen en zien meer taal.
Dat geeft ze betere kansen op school.
Wennen aan boeken en verhalen
Kinderen gaan boeken lezen leuker vinden.
Daardoor gaan ze zelf meer lezen.
Plezier
Samen lezen is leuk en gezellig!
Wilt u meedoen?
• Zijn uw kinderen 2 tot en met 8 jaar?
• Vinden uw kinderen taal moeilijk?
• Is voorlezen soms nog lastig?
• Wilt u uw kinderen extra helpen met taal?
• Bent u thuis als de voorlezer komt?
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?
Bel of stuur een mail, of vraag ernaar op school. U mag één keer meedoen.
E-mail Voorleesexpress@bibliotheeksalland.nl of tel. 06-50447948
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En dan natuurlijk de jarigen:
In juni zijn jarig:
12 juni: Sem Zweers
26 juni: Susan Lammers
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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