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Nummer 08: 01 mei 2017

Wat staat er in mei 2017 op het programma:
Mei:















3 mei:
5 mei:
10 mei:
10 mei:
10 mei:
11 mei:
11 mei:
13 mei:
16 t/m 19 mei:
16 mei:
17 mei:
24 mei:
25 & 26 mei:
30 mei:

Luizencontrole
Bevrijdingsdag – kinderen vrij
Bieb
Maandsluiting groep 5 t/m 8 11:30-12:15
Groep 5 t/m 8 beloningsfeestje op school 12:15-14:30
Onderbouw op bezoek bij de gemeente
Groep 7-8 voorstelling Holstohus – fiets mee
Bloemenactie OR
Avond4daagse
Studiemiddag – kinderen vanaf 12:00 vrij
Bankbattle groep 7/8
Bieb
Hemelvaartsdag – kinderen vrij
Sportdag groep 7 & 8 – fiets mee

Van Rita:
De meivakantie is geweest, het laatste stukje schooltijd van dit schooljaar is in aantocht. Met
nog erg leuke dingen voor de boeg. In de eerste plaats natuurlijk de avond-4-daagse. Wat
zijn er weer een boel kanjers, die zich hebben opgegeven….
Wat ziet ons plein er weer geweldig uit. Dank je wel lieve tuinwerkgroep!!!!! Jullie zijn
geweldig!
Verder zijn Erik en Miranda erg druk geweest om een verstopte wastafel te repareren en een
aantal kapotte lampen te vervangen. Wat zouden we moeten zonder ouders als jullie!!
Heel hartelijk bedankt.
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IJsseldijk 59
8196 KB Welsum
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Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl

Woensdag, 3 mei 2017
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Juf Loes Teekema heeft onlangs aangegeven een nieuwe baan te hebben
gevonden. Zij gaat werken als pedagogisch medewerker op kinderdagverblijf de
Rode Bank in Raalte en gaat daardoor helaas stoppen als onderwijsassistent op
onze school.
Loes zal haar werkzaamheden wat afbouwen, maar nog voortzetten tot de
zomervakantie. In het nieuwe schooljaar starten wij een nieuwe
onderwijsassistent, zodra daar meer duidelijkheid over is zullen wij u uiteraard
hierover informeren.
Juf Loes heeft het team het afgelopen jaar op bijzonder fijne wijze en volle
tevredenheid ondersteund en het is daarom een dubbel gevoel voor het team.
We zijn uiteraard heel blij voor juf Loes, maar gaan ook op Dijkzicht een fijne
collega missen.
Het afscheid van juf Loes is voor ouders en kinderen gepland op dinsdag 18 juli,
net voor de zomervakantie. Hierover volgt later meer informatie.
Ik hoop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Claudia Diepstraten

DIJKoverZICHT

mei 2017

2

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
In de vakantie:
- Mathijs is naar de Trekkertrek geweest in Duitsland
- Bram is van een hele hoge glijbaan afgeweest met een soort van karretje in het
Sauerland en heeft zelfs in de sneeuw gelopen
- Anna-Belle is naar sprookjesland geweest en daar was een fakir…
- Anouk heeft natuurlijk paard gereden
- Caroline heeft gerommeld in haar huis
- Rita heeft in de tent gekampeerd…bbrrrrr.
- Lisa en Carlijn hebben met oma kleren geverfd
- Pip heeft een puppy gekregen, hij heet Neutje.
……………..we hebben allemaal wel iets heel leuks gedaan, dus was het wel weer een
beetje wennen op school.
Vandaag zijn we begonnen met het thema: “verzamelen/museum”. Papa’s en mama’s willen
jullie daar dan met ons ook wat aandacht aan besteden? We gaan allemaal een verzameling
maken en we mogen zelf weten wat.
We hebben al wel wat ideeën: stenen, oude dingen, die je in de tuin hebt opgegraven,
speelgoedtraktoren, kleren, speelgoed, kunst en tekeningen, beeldjes die je zelf hebt
gemaakt……
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wist je dat:
 ‘Rei’ een groet is bij judo, we zijn bij de gym aan het oefenen met allerlei
judospelletjes in echte judopakken!
 Onze hele vensterbank vol met moestuintjes staat, we zorgen er heel goed voor.
 Groep 8 de eindcito en groep 7 de entreetoets hebben gemaakt, we moeten nog een
paar weken wachten op de uitslagen….
 Tristan en Rens het rekenboek al uit hebben, ze gaan nu verder met wiskunde!
 Marjolein de afgelopen periode de meeste punten heeft gehaald, wel 1153
 Thijn de afgelopen periode zijn eigen puntenaantal het beste heeft verbeterd, hij heeft
wel 552 punten meer gehaald dan de vorige periode!
 We heel hard aan het oefenen zijn voor onze maandsluiting, die is volgende week
namelijk al.
 We fan zijn van het liedje 10.000 keukenrollen
 We een mama Appelsap (een Nederlands woordje horen in een anderstalig liedje)
hebben gevonden in het liedje Stand by me  bami :D
En dan natuurlijk de jarigen:
In mei zijn jarig:
30 mei:

Meester Henk

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