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Wat staat er in maart 2018 op het programma:
Maart:
12 maart 12 maart 15 maart 16 maart 16 maart 21 maart 28 maart 29 maart 30 maart 2 april 4 april 11 april -

Start thema Multimedia
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Rapporten mee
Bieb
Breindelijk met juf Brein groep 7/8
Paaslunch
Goede Vrijdag – leerlingen vrij
Tweede Paasdag – leerlingen vrij
Bieb
Studiedag – leerlingen vrij

Van Rita:
De Dijkzicht gossip:
Heb je wel gehoord dat:
- alle bomen die ziek waren afgelopen zaterdag zijn omgehaald?
- daar wel 10 sterke mannen, 1 sterke vrouw, en 3 sterke kinderen voor nodig waren?
- wij ongelofelijk blij zijn met deze mannen?
- we nog blijer zijn met de initiatiefnemer Harold?
- we nu weer licht in school hebben en dat er ruimte is voor de plantjes om weer mooi
te bloeien?
- Bram en Sem de paastakken voor school hebben gezaagd?
- John ervoor heeft gezorgd dat het oud papier weer uit de schuur is?
- er dus steeds weer meedenkende ouders zijn, waar je steeds op terug kunt vallen?
En dat die ouders daar zelfs hun vrije zaterdag voor opofferen?
- die betrokkenheid aangeeft, dat Dijkzicht een school is waar samenwerking hoog in
het vaandel staat?
- we binnenkort een groot schoolthema zullen hebben: “multimedia” en dat we
daarvoor oude telefoontjes, fototoestellen, dus media-apparatuur voor kunnen
gebruiken?
- de kinderraad daar een tentoonstelling van wil maken?
- ook de kinderraad dus samen een boel voor elkaar krijgt?
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Samen is stilte en communiceren
Met woorden en handen er zijn voor elkaar
Samen is meestal ook van elkaar leren
Samen zo’n schooltje? Geen enkel bezwaar!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Weer naar school, weer gezellig met onze vriendjes en vriendinnetjes spelen. En wat was de
vakantie leuk…….
Wanneer kun je nou nog gewoon buiten op de uiterwaarden schaatsen…
dat gebeurt niet zo vaak meer. Geweldig dat het dit jaar net in de vakantie
kon.
En wat hebben Bart en Noa plezier gehad met het skiën, ze hebben zelfs
een Urkunde en een medaille gewonnen!!! Knap!
Natuurlijk waren er ook de zwemmomenten…. Kinderen die alweer een
badje verder gekomen zijn….Ook al zo knap.
We hebben veel gesport en hebben leuke dingen gedaan. Maar nu tijd om
weer te beginnen.
Op naar de rapportjes en de gesprekken daarover. Op naar het nieuwe schoolthema:
multimedia. En op naar de Pasen. Leuke tijd tegemoet!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
In de bovenbouw zijn we de afgelopen weken ontzettend druk om onze leesmotivatie
omhoog te krijgen. Veel kinderen vinden lezen heel leuk, maar een aantal vinden het ook
ontzettend saai. We gaan leuke boeken luisteren en lezen. Op school veel lezen en samen
praten over wat we hebben gelezen. Maar ook thuis gaan we aan de slag, de afgelopen
vakantieweek hebben een aantal leerlingen zelfs een heel boek uitgelezen, in 1 week, dat is
wel knap! Zo heeft Stijn een boek over James Blond gelezen, Ilse een luisterboek geluisterd
van Mees Kees, Femke het stripboek van Suske en Wiske en Mike de Grijze Jager. De
bibliotheek heeft in de vakantie een make-over gekregen. De oude boeken willen we gaan
verkopen op een boekenmarkt, van het geld gaan we weer andere mooie boeken kopen!
Boeken die we nog graag willen hebben zijn: Leven van een loser, de boomhut met …
verdiepingen, Koen Kampioen, Dolfje Weerwolfje, de Voetbalgoden en nog veel meer!
Mochten jullie nog leuke boeken hebben of goede ideeën hebben voor andere hele leuke
boeken (voor peuters, onderbouw en bovenbouw), laat het ons dan weten!! Daarnaast zijn
we nog op zoek naar de film: Sjakie in de chocoladefabriek. We hebben hier het luisterboek
van geluisterd en zijn nu wel benieuwd naar de film! Van wie mogen we deze lenen?
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Bouw mee aan een Bouwplaten dorp
Infocentrum IJssel organiseert middag ‘Bouwplaten-maken’ op 11
april
Een heerlijk werkje: bouwplaten maken. Knippen, plakken, en in elkaar
zetten. Goed nadenken wat je waaraan plakt en het resultaat mag er
altijd zijn. Op het Infocentrum gaan we met een grote groep kinderen
een dorp maken. Bouw je mee op 11 april van 14.00 tot 16.00 uur?
De vrijwilligers van het Infocentrum zorgen voor bouwplaten, lijm en scharen.
Zorg jij voor een dosis ruimtelijk inzicht en enthousiasme. Dan hebben we samen
aan het einde van de middag een prachtig dorp gebouwd van allerlei
verschillende bouwplaten. Deze worden vervolgens eerst nog 2 weken op het
Infocentrum geëxposeerd en daarna kan je hem mee naar huis nemen. Geef je
snel op, want vol is vol.
Plaats:
Infocentrum IJssel, Rijksstraatweg 109, Den Nul
Voor wie:
kinderen van 7, 8, 9 of 10 jaar (groep 4,5,6,7)
Kosten:
€ 5,- incl. ranja/koekje
Vooraf opgeven via:
aanmelden@infocentrumijssel.nl of telefonisch bij de
kiosk in het Infocentrum IJssel: 0570 745040

Ouderwetse Palmpaasstokken maken
Op zaterdag 24 maart van 14.00-15.30 uur kunnen kinderen een ouderwetse Palmpaasstok maken
in het Infocentrum IJssel in Den Nul. Vol met lekkernijen en een echt haantje in de top. En een
heuse Palmpaasoptocht hoort daar natuurlijk bij.
De Palmpaasstok wordt in het Infocentrum gemaakt op de ouderwetse manier met zoveel mogelijk
natuurlijke materialen. De kinderen kunnen hem de hele middag versieren en er wordt afgesloten
met een groepsfoto van alle prachtige stokken, en, als het weer het toelaat, een kleine optocht over
het terrein. Voor een stok, de materialen en ranja wordt gezorgd. Mocht uw kind belangstelling
hebben voor deze activiteit, meld hem/haar dan tijdig aan, want vol is vol.
Plaats:
Infocentrum IJssel, Rijksstraatweg 109, Den Nul
Voor wie:
kinderen van 4, 5 (onder begeleiding) en 6,7 jaar (groep 1,2,3,4)
Kosten:
€ 5,- incl. ranja/koekje
Vooraf opgeven via:
aanmelden@infocentrumijssel.nl of telefonisch bij de kiosk in het
Infocentrum IJssel: 0570 745040

GVO of HVO:
In het vorige Dijkoverzicht stond een bericht over de keuze voor HVO of GVO. Zou u zo vriendelijk
willen zijn deze binnenkort te beantwoorden en terug te sturen?
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En dan natuurlijk de jarigen:
In maart zijn jarig:
-

2 maart:
18 maart:
19 maart:

Bram van Raamsdonk
Jurre Deunk
Justin Eijerkamp

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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IJsseldijk 59
8196 KB Welsum
Telefoon: 0570-561821
Website: www.obsdijkzicht.nl
E-mail: obsdijkzicht@de-mare.org

Welsum, woensdag 7 maart 2018
Geachte ouders,
Op maandag 12 en donderdag 15 maart aanstaande zijn er weer
oudergesprekken gepland. U kunt de datum van uw voorkeur aangeven.
We proberen zoveel mogelijk bij uw wensen aan te sluiten.
team OBS Dijkzicht.
--------------------------------------------------------------------------------------Ik / wij, ouder(s) van …………………………………………………uit groep ……………………,
wil(len) graag een gesprek met juf …………………………………………………………………
op:
O maandagmiddag 12 maart tussen 15.00 tot 18.00 uur
O donderdagmiddag en -avond 15 maart vanaf 13.00 uur voor de onderbouw,
vanaf 15.00 uur voor de bovenbouw.
O donderdagavond 15 maart.
O vrijdagmiddag 16 maart voor de bovenbouw.
Mocht u op geen van deze data kunnen, dan is het mogelijk om een andere
afspraak met uw leerkracht te maken.
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