Editie 3 |augustus 2021

Data
20 augustus
23 augustus
27 augustus
30 augustus

Activiteit
11.30-12.30 uur Kijkmoment school. Vrije inloop
8.30 uur gezamenlijke start van het schooljaar
08.30-09.30 uur koffie- en theeuurtje
09.15- 10.45 uur meespeelochtend nieuwe peuters

Voorwoord
Dag lieve Opwaardz-en Dijkzichtkinderen en hun papa’s en mama’s,
Na 6 weken zomervakantie staan we aan de voorkant van het schooljaar 2021-2022.
Een spannend moment, op vele manieren…. Wat gaat schooljaar 2021-2022 ons
brengen? Hoe zal het gaan met:
- De coronamaatregelen
- Het proces vanuit onze visie met de boot
- De samenvoeging van Opwaardz locatie Olst en Boskamp in één schoolgebouw
- De voortgang van het nieuwe KindCentrum(KC) in Olst
- De samenwerking met sport en buurthuis in Welsum
Veel hebben we zelf in de hand en kunnen we zelf positief stimuleren en neerzetten.
Uitgaande van onze kracht en ons verhaal. Ons verhaal over Opwaardz en Dijkzicht
vanuit onze visie waar we veel vertrouwen in hebben. Graag horen we het positieve
geluid van tevreden ouders naar de buitenwereld over onze mooie onderwijs. Bent u
niet tevreden; zeg het ons. Bent u tevreden; zeg het andere ouders!
Afgelopen week heeft het voltallige team er wederom voor gezorgd dat we samen het
schooljaar kunnen starten en alle kinderen weer mogen ontvangen. Bij Opwaardz zijn
er aanpassingen gedaan om er voor alle kinderen een fijne school van te maken. Op
Dijkzicht zijn deze al gebeurd tijdens de verhuizing. Helaas zijn de coronamaatregelen
nog niet helemaal losgelaten. Jullie lezen er meer over in deze nieuwsbrief. Volgende
week komt er nog een Nieuwsstroom of Dijkoverzicht met overige informatie.
Elke maand weer nemen we jullie mee en informeren we jullie over de stand van zaken.
Heb je toch nog vragen, stel ons deze vraag. De teamleden of ik willen jullie graag
verdere uitleg geven.
We gaan voor een geweldig, uitnodigend, bijzonder, varend, koersvast, leerbaar maar
voornamelijk een fantastisch schooljaar met veel energie en plezier. Ik houd jullie op
hoogte.
Ik wens jullie heel veel leesplezier toe!
Tot de volgende maand, tot september.
Groet,
Claudia

Gymlessen en gymkleren
De gymlessen voor de groepen 3-6 worden gegeven op maandag en donderdag in de
gymzaal aan de Watertorenstraat. (LET OP: we starten maandag a.s. meteen met de
gymles). De kinderen van groep 1-2 gymmen in de speelzaal op school. De kinderen
van groep 7-8 gaan op dinsdagmiddag en op donderdagmorgen naar Sporthal de
Hooiberg voor de gymles op de fiets. Op maandag/dinsdag worden de lessen gegeven
door onze vakdocent Saron Debets en op donderdag geeft de leerkracht zelf de gymles.
Willen jullie samen met jullie kind eraan denken dat op deze dagen de gymkleding
meegaan naar school? Zonder gymkleren is gymmen niet mogelijk. Mocht dit
regelmatig voorkomen, dan zullen we dit met jullie, jullie kind en Claudia op school
bespreken.

Voorstellen teamleden
Met de samenvoeging van beide locaties zullen er leerkrachten op school zijn die jullie
als ouders (nog) niet kennen. Binnenkort ontvangen jullie een Nieuwsstroom Speciaal
waarin alle teamleden zich met foto kort aan jullie voorstellen. Zo kennen jullie alle
teamleden en een stukje van hun achtergrond. In de hal hangen de cover foto’s van
(bijna) alle teamleden.

Jaarplanning
Net als afgelopen schooljaar ontvangen jullie in de eerste schoolweek de jaarplanning
op papier. Dit is een A3-poster met alle belangrijke data voor het aankomende
schooljaar zoals studiedagen, koffieuurtjes, vakantie- en vrije dagen, open podium,
projecten enz. enz. We hebben gerekend op 1 jaarplanning per gezin. Mochten jullie
een extra exemplaar willen, geef het dan even aan. In de nieuwsbrieven van dit
schooljaar geven we alleen de gewijzigde data aan en anders verwijzen we naar de
jaarplanning.

De zeilboot als metafoor
Voor de vakantie hebben wij jullie allemaal geïnformeerd over de (zeil)boot. De
metafoor op school over de koers die we met Opwaardz en Dijkzicht aan het varen zijn.
We hebben prachtige vakantiefoto’s ontvangen van veel kinderen met het bootje dat
alle kinderen vòòr de vakantie hebben ontvangen. Alle ontvangen foto’s hangen op
school en het ziet er super uit. Er zitten hele originele, stoere, lieve en mooie
vakantiefoto’s tussen. Dank allen hiervoor. Voorlopig laten we ze nog even hangen.
In school zijn we bezig met het visualiseren van de IJssel en laten we alle kinderen
symbolisch met een eigen bootje meevaren. (Opwaardz is bijna klaar en Dijkzicht volgt
volgende week). Samen zetten we de koers uit en varen we vooruit. Zo horen we
allemaal bij elkaar en is ieder kind zichtbaar op school aanwezig. Betrokkenheid en
plezier zijn immers twee van onze kernwaarden.
Ook zijn alle Jeeloprojecten voor het komende schooljaar zichtbaar gemaakt in school.
De boot vaart mee en laat zien waar in het schooljaar we zitten.
De eerste lichting kinderen die afgelopen schooljaar de school hebben verlaten hebben
een kompas ontvangen nadat we ze op de basisschool tot eind groep 8 hebben
geloodst. Vanaf het voortgezet onderwijs moeten ze het zonder basisschool doen en
vervolgen ze zelf hun weg met hun eigen nieuwe koers. Alle kinderen die groep 8
verlaten zullen van ons een kompas voor hun verdere koers ontvangen.
De bootjes zullen de hele schoolloopbaan meevaren met alle kinderen van Opwaardz
en Dijkzicht. Hebben jullie nog leuke “ boot” ideeën, laat het ons weten.

Koffie- en theeuurtjes
Al enkele jaren verzorg ik als directeur vier keer per jaar een informeel koffietheeuurtje op school waarbij ouders geheel vrijblijvend uitgenodigd worden voor een
kopje koffie en thee op school. Er kunnen dan vragen gesteld worden en/of
kennismaken met elkaar. Het afgelopen jaar was het niet mogelijk om deze
bijeenkomsten te organiseren. Wij gaan ervan uit dat in dit schooljaar het wel mogelijk
zal zijn. Wegens het hanteren van de 1,5 meterregel kies ik bij de eerste bijeenkomst
voor een koffie- en theeuurtje buiten op het onderbouwplein. De data van de andere
koffie- en theeuurtjes staan allemaal vermeld in de jaarplanning. De eerste koffietheeuurtjes zijn echter al meteen aan het begin van het schooljaar.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Donderdag 26 augustus 08.30-09.30 uur
Speelplaats Dijkzicht Welsum
Vrijdag 27 augustus
08.30-09.30 uur
Onderbouwplein Opwaardz Olst
Jullie zijn van harte welkom om aan te sluiten en een kopje koffie of thee mee te
drinken.

Coronamaatregelen
Helaas is corona nog steeds niet uit onze maatschappij verdwenen en daar zullen we
nog rekening mee moeten houden.
Ouders mogen we zonder specifieke reden nog niet in school ontvangen. Dat vinden
wij heel erg jammer. Dat betekent dat de leerkrachten de kinderen buiten (net als
voor de zomervakantie) komen ophalen. Zij zijn om 08.20 uur buiten om de kinderen
op te vangen. Dit geldt zowel voor de Kleuterbouw(gr 1-2), Onderbouw(gr 3-4),
Middenbouw(gr 5-6) en Bovenbouw(gr 7-8). Ouders van jongste kleuters mogen wel
even mee naar binnen.
De kinderen van de Midden- en Bovenbouw kunnen in de ochtend op het grote
schoolplein komen. Na de bel om iets voor half negen gaan ze samen met de leerkracht
naar binnen.
De kinderen van groep 5/6 A, groep 7/8 A en groep 7/8 B gaan via de ingang bij het
kantoor en de keuken naar binnen. De kinderen van groep 5/6 B gaan via de ingang bij
het kleuterlokaal naar binnen. De kinderen van groep ½, groep 3/4 A en groep 3/4 B
komen via de onderbouw ingang naar binnen (Grenzend aan de BSO).
Zodra hierin wijzigingen plaatsvinden laten we het jullie weten zodat we de open
inloop alsnog kunnen introduceren.

Openingschooljaar
Maandag 23 augustus openen we wel gezamenlijk het schooljaar. Dit is mogelijk omdat
het buiten plaatsvindt. Om 08.30 uur verzamelen we ons op het onderbouw plein en
hijsen we o.a. de Opwaardz schoolvlag. Alle kinderen “roeien” vervolgens op ludieke
wijze via de kleuteringang naar binnen. Jullie zijn allen van harte welkom erbij aanwezig
te zijn.
Als alle kinderen binnen zijn in hun groep, mogen ouders die dat willen, op 1,5 meter,
door de school heen lopen. Helaas gaan we dan niet in de groep kijken maar wel
kunnen wel allemaal even zwaaien. Jullie verlaten de school dan via de ingang bij de
Bovenbouw en het kantoor. Bij klachten graag buiten blijven.

School- en pauzetijden
Vanaf volgende week starten onze nieuwe schooltijden. Dat betekent dat we starten
om 08.30 uur en allemaal overblijven/eten op school en de schooldag eindigt om 14.30
uur.
LET OP: ook op vrijdagmiddag gaan alle kinderen naar school. Alleen op woensdag
eindigt de dag om 12.30 uur. De lessen starten om 08.30 uur dus zorg ervoor dat je op
tijd op school bent. Weet dat het voor jullie kind maar ook voor de andere kinderen
storend is als klasgenoten later binnen komen. DUS WEES OP TIJD en ga op tijd van
huis naar school.

Muziekles door vakdocent muziek:
In de formatiebrief hebben we jullie al geïnformeerd over de vakdocent muziek.
Op donderdag morgen zal op Opwaardz en op donderdagmiddag op Dijkzicht 1x per
twee weken een vakdocent muziek een muziekles verzorgen voor alle groepen. Haar
naam is Eline Wubs. De ene week zal de muziekles door de vakdocent worden gegeven
en de andere week zal de leerkracht zelf de muziekles verzorgen die samen met de
vakdocent is voorbereid. Zo ontstaat er een mooi geheel van muziekonderwijs van
vakdocent en leerkracht en inspireren ze elkaar.

Verkeersveiligheid
In de bijlage een brief vanuit de gezamenlijke organisaties over de verkeersveiligheid
rondom de scholen in Olst. Samen dragen we zorg voor de verkeersveiligheid.

MeeSpeelochtenden
In de bijlage ontvangen jullie de poster met de data van de meespeelochtenden voor
nieuwe kinderen. Uiteraard kan deze poster met andere belangstellenden gedeeld
worden.

Verjaardagen
1 juli:
5 juli:
8 Juli:
8 juli:
10 juli:
12 juli:
13 juli:
14 juli:
16 juli:
18 juli:
22 juli:
23 juli:
23 juli:
29 juli:
30 juli:
30 juli:
30 juli:
30 juli:
31 juli:

Yakup Nalci
Vosse Nieuwhof
Fabrizio Grottello
Esra Uzun
Sarah van der Wouden
Sam Hanschke
Robin Hanschke
Pascal Schreven
Emma Datema
Aleyna Uzun
Valentijn Timmer
Rabia Hannan
Liam Hoogendijk
Rilana Keizer
Ting Hummelink
Marouan Kavak
Vos Neinders
Arda Sumeneli
Lucas van der Burgt

uit groep 7A
uit groep 1A
uit groep 3B
uit groep 6B
uit groep 7B
uit groep 7B
uit groep 5A
uit groep 1A
uit groep 6A
uit groep 2A
uit groep 6B
uit groep 2A
uit groep 6B
uit groep 7B
uit groep 7A
uit groep 4B
uit groep 4B
uit groep 8B
uit groep 7B

01 augustus: Pim Smeets
uit groep 1A
05 augustus: Romaysa Lange
uit groep 4B
09 augustus: Chilaili Bouwmeester
uit groep 4A
11 augustus: Eline van Dongen
uit groep 1A
12 augustus: Hugo Gillette
uit groep 5A
14 augustus: Alicia Fürrer
uit groep 7A
15 augustus: Nisa Iyigün
uit groep 7B
16 augustus: Rodyn Schotman
uit groep 1A
19 augustus: Hamza Mohamed Mustaf uit groep 1A
25 augustus: Leandro Hattink
uit groep 3A

Facebook & Instagram
U vindt ons ook op Facebook en Instagram. Zo blijft u ook op de hoogte van activiteiten op de
andere locaties. We zijn trots op wat we allemaal doen, dus deel deze berichten ook gerust.

