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Wat staat er in oktober 2016 op het programma:
Oktober:
4 oktober:
5 oktober:
7 oktober:
10 oktober:
13 oktober:
14 oktober:
17 t/m 21 oktober:
26 oktober:
26 oktober:

Dierendag
Start Kinderboekenweerk: Voor altijd jong
ANWB Lichtbrigade – groep 5 t/m 8 fiets mee
Studiedag – leerlingen vrij
Presentatie thema 18:00-19:00
Einde kinderboekenweek en thema
Herfstvakantie
Luizencontrole
Bieb

Claudia:
Het voorwoord in het dijkoverzicht mag ik dit keer verzorgen. We zijn inmiddels een
aantal weken bezig en er gebeuren prachtige dingen op school. Zoals u wellicht heeft
gehoord, zijn we de eerste weken gestart met de oriëntatie lessen van het leerorkest
op school. Maar het echte werk is nu ook begonnen. Het leren spelen op een
muziekinstrument. In 16 weken tijd worden de kinderen de beginselen van een
zelfgekozen muziekinstrument bijgebracht. Hoe leuk kan dit zijn? Ze zullen zeker
laten horen hoe dat klinkt.
Ook zijn voor groep 4-5 de gynzy Ipads binnen en zijn ze er mee aan de slag
gegaan. Een prachtige digitale ontwikkeling waar we zeker bij zijn.
Het thema “Voor altijd jong…..” Een mooiere titel kunnen we ons niet bedenken. Op
allerlei manieren werken en leren we over vroeger, het heden en de toekomst. Welke
verschillen en overeenkomsten zijn er. U komt toch ook kijken op de afsluiting op
donderdagavond 13 oktober om 18.00 uur?
Een aantal nieuwe ontwikkelingen waarover we u zeker op de hoogte zullen houden.
Heb ik nog niet eens vermeld dat we al op schoolreis en schoolkamp zijn
geweest……
Ik wens u samen met de kinderen een geweldige maand toe op Obs Dijkzicht en
natuurlijk ook genieten van een fijne herfstvakantie.
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Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
We hebben een heel leuke schoolreis gehad in Dinoland Zwolle en ook de weergoden waren
ons die dag goedgezind. Er is geklommen,gespeeld en gegriezeld want wat zijn die dino’s
groot! En sommige ook eng want ze brullen en bewegen. Ook speelden we voor archeoloog
want we hebben een heuse opgraving gedaan. Zelf een ijsje met de ijsmachine maken was
bijzonder en lekker. Dierendag met echte dieren op school en zelfs een pony !
De kinderen werken op dit moment over het thema jong en oud. Dit thema past ook in de
kinderboekenweek die dit jaar als titel heeft ‘’Voor altijd jong’’.
Groep 3 heeft de eerste twee kernen van Veilig leren lezen al achter de rug. Dit verloopt fijn
en het is ontzettend leuk om te zien dat de kinderen ontdekken dat je zelf ook woorden kunt
maken als je een aantal letters kent.
De herfst doet zijn intrede en voor ons ook het moment om de appels te plukken uit de
schooltuin. We hebben er appelmoes van gemaakt en dat smaakte goed!
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Geschreven door Sem Zweers – groep 7
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Er klinkt muziek in de school!
Vanaf begin september klinkt er veel muziek bij ons op school. Wij zijn gestart met de
Oriëntatielessen Ontdek Muziek en zijn daarna verder gegaan met het Leerorkest.
Dit is een project van het Muziek Netwerk Salland.
Tijdens vier oriëntatielessen maakten de leerlingen van de bovenbouw kennis met
allerlei muziekinstrumenten en muziekstromingen. Nu komen er wekelijks
tegelijkertijd vijf muziekdocenten op de Holsthoek in Den Nul. Wij gaan hier op de
fiets naartoe.
De kinderen van groep 5 tot 8 gaan hier de komende weken oefenen op een viool,
cello, gitaar, koperwerk of slagwerkinstrument. De lessen worden afgewisseld met
orkestrepetities.
Het Leerorkest wordt afgesloten met een spetterend concert. Natuurlijk bent u dan
van harte welkom.
Wilt u meer weten over het aanbod van het Muziek Netwerk Salland, kijk dan op
www.muzieknetwerksalland.nl

Oproep Ouderraad hulp bij activiteiten
De OR is op zoek naar ouders die willen helpen bij activiteiten van de Ouderraad.
Bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de Paaslunch of cadeautjes inpakken voor
Sinterklaas etc. Het is begrijpelijk dat niet iedereen altijd beschikbaar is dus er kan
altijd ‘nee’ gezegd worden, maar het is fijn voor de OR dat ze een lijstje hebben met
ouders die ze kunnen bellen die mogelijk willen helpen. Opgaves mogen gestuurd
worden naar lotteviet@live.nl
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Sparen voor doekoe bij de Coop
Van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november kun je bij Coop meesparen voor
gratis sport- en spelmaterialen voor basisscholen bij jou in de buurt. Zo wordt
buitenspelen nog leuker en stimuleren we kinderen om meer te sporten en bewegen.
Gun jij kinderen uit jouw buurt een leuker schoolplein? Spaar dan met ze mee!
Hoe spaar je mee?

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

8 oktober
24 oktober

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