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Wat staat er in september 2016 op het programma:
















September:
7 september
8 september
9 september
12 september
12 september
14 september
15 september
16 september
19 september
19 september
21 september
22 september
22 september
27 september
28 september

Luizencontrole
Studiedag – alle kinderen vrij!
Open monumentendag groep 5-8 excursie
Start schoolthema ‘Jong en oud’
Leerorkest bovenbouw
Groep 6,7,8 op kamp naar Haarle
Schoolreisje groep 1,2,3,4,5 Dinoland
Groep 6,7,8 terug van kamp
Leerorkest bovenbouw
Start Jantje Beton
Schoolbieb
Ouderinformatieavond 19:00-21:00
Leerorkest bovenbouw
Koffieuurtje Claudia 8:30
Leerorkest bovenbouw

Van Rita:

De vakantie is alweer voorbij…. Dat gaat erg snel als je een fijne tijd hebt.
Namens het team heet ik u allemaal van harte welkom in het nieuwe
schooljaar. We maken er een superjaar van!!
Er zijn wat veranderingen binnen het team, dat zult u al gemerkt hebben.
Onderbouw doen Rita (op maandag en dinsdag) en Caroline (op
woensdag, donderdag en vrijdag). Bovenbouw doet Lotte.
Verder is er Loes voor de onderwijsondersteuning, Dienke voor
godsdienst, Henk voor muziek en Saskia voor de Interne Begeleiding.
Fedor heeft zich in dit Dijkoverzicht zelf voorgesteld (zie verder) en
Claudia is er natuurlijk ook om weer de directietaken te vervullen op de 4
scholen.
We staan met zijn allen klaar om uw kind op welke wijze dan ook te
begeleiden en te zorgen, dat het een heerlijk, positief en leerzaam jaar zal
worden.
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Nieuwtjes groep 1-2-3-4:

We zijn weer begonnen en wat is het weer fijn om in het ritme te zitten,
alle vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten en weer gezellig met elkaar
samen te zijn. Maar wat is het ook weer wennen.
Best vermoeiend voor groep 3 om niet meer de hele dag te kunnen
bewegen, maar ook aan een tafel te werken.
Best lastig om weer je eigen plekje te vinden en voor jezelf op te komen.
Maar wacht maar papa’s en mama’s, voor je het weet is alles weer als
vanouds en gaan we ervoor.
Superleuk om dit schooljaar voor het eerst op maandagochtend
(om de week) te beginnen met een sportieve activiteit, waarbij je ook nog
jouw weekendverhaal met de hele school deelt!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Helaas is de zomervakantie voorbij maar nu begint weer een nieuw
schooljaar. We begonnen dit schooljaar met een feestelijke
ballonnenuitlating. En we doen classdojo daar moet je met allemaal
dingen punten halen en we willen dan een bepaald aantal punten halen en
als dat lukt gaan we iets doen wat we met zen alle hebben gekozen. En
volgende week gaan we op kamp. Met de Holsthoek dan fietsen we eerst
naar Raalte en dan naar Haarle. en we hebben er heel veel zin in. En voor
ede rest is het leren, leren en nog is leren dit wordt het beste schooljaar
ooit. Geschreven door Lynn en Jurre.
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Hallo ouders en leerlingen,
Mijn naam is Fedor Baarslag en ik ben zeven jaar in dienst van
Stichting de Mare. De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als
leerkracht van groep 1-2-3 en locatie-coördinator van OBS Tellegen
in Wijhe. Daarvoor was ik vijf jaar directeur van deze school.
Dit schooljaar start ik als ondersteuner van Claudia Diepstraten in de
rol als management-ondersteuner op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag geef ik les aan groep 1-2-3. Op maandag vervul ik
een taak op bestuursniveau. Daarnaast volg ik nog een tweejarige
Masteropleiding Leren en Innoveren op Windesheim, die ik
binnenkort hoop af te ronden.
Als ondersteuner heb ik de taak om het team op de samenwerkende
DHKT-scholen zo goed mogelijk te helpen met alle doelstellingen. Ik doe dat met heel veel
plezier, omdat ik een passie heb voor onderwijs en leren. Ik heb affiniteit met
onderwijskundige zaken en ik draag mede zorg voor de veiligheid op de scholen.
Afgelopen week heb ik al kennis gemaakt met een aantal ouders en kinderen. Mocht ik u
gemist hebben, wilt u mij dan opzoeken? In onderstaand rooster kunt u zien wanneer ik op uw
school aanwezig ben. Mocht er iets spelen rondom het onderwijs van uw kind, of mocht u een
andere vraag hebben, schroom dan niet om mij aan te spreken. Ik help u graag verder.
Samen gaan wij voor goed en veilig onderwijs, die recht doet aan de talenten van uw
kinderen. Dat is onze gezamenlijke opdracht.
Heel graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Meester Fedor
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Ochtend
de Mare dag
Holsthoek
Tellegen (voor de groep)
Klimboom
Dijkzicht

Middag
de Mare dag
Tellegen
(Wisselend waar nodig)
(Wisselend waar nodig)
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Zoals alle voorgaande jaren kunnen we niet zonder uw hulp.
Wilt u zo vriendelijk zijn aan te geven waar we van uw hulp gebruik kunnen maken?

Overzichtslijst hulpouders 2016-2017.
Organiseren van festiviteiten
0
Groepslezen op woensdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur
0
Invalkracht groepslezen op woensdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur
0
Begeleiden/vervoer schoolreis 1 t/m 5 : 15 september
0
Begeleiden schoolkamp 6/7/8: 14 t/m 16 september
0
Verzorgen tuin
0
Ramen wassen
0
Repareren materiaal / klussen
0
Hulp sportdagen
0
Bloemenactie
0
Invalkracht overblijfouder
0
Vervoer excursies
0
Hoofdluisouder reserve
0
Plein schoonvegen oud en nieuw
0
Hulp Welsumse kermis
0
Helpen bij handvaardigheid/techniek op vrijdagmiddag
0
Hulp bij eindfeest
0
Hulp bij voorbereiden optocht (2e helft schooljaar)
0
Hulp bij verkeersexamen
0
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Bereikbaarheid
De school krijgt dagelijks veel telefoon. Soms gaat het om een relevant telefoontje van ouders,
een noodgeval of een belangrijke mededeling. Die vinden wij zeer waardevol om te
ontvangen! Maar meestal is het een verkoper of vertegenwoordiger. Om het team hierin te
beschermen, is er onder schooltijd een antwoordapparaat te horen op de vaste telefoonlijn
0570-561821. Voor en na schooltijd wordt deze lijn uiteraard wel beantwoord, en graag
hierop ook de ziekmeldingen voor schooltijd tussen 8.00 uur en 8.25 uur.
Onder lestijd is de school in geval van nood of calamiteit altijd bereikbaar op
06 - 13988779. Wilt u dit noodnummer a.u.b. noteren of opslaan in uw eigen telefoon?
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