Editie 3 | september 2021

Data
Week 35-36
08 september
10 september
16 september
23 september
28 september
30 september

Activiteit
Kennismakingsgesprekken voor alle ouders
Studiedag team; alle kinderen vrij
Opening Project Jeelo 1: omgaan met elkaar
MR1
Brandoefening
Bouw-informatieavond Kleuterbouw (gr 1-2) en Onderbouw (gr 3-4)
Bouw-informatieavond Middenbouw (gr 5-6) en Bovenbouw (gr 7-8)

Voorwoord
Dag allemaal,
De kop is eraf en we zijn weer goed begonnen. Dat is altijd fijn. Samen school zijn. Zowel als bij ons,
als op Obs Dijkzicht heeft er een leuke opening plaatsgevonden door het dopen van de school en
hijsen van de schoolvlag. Ik heb vele positieve reacties ontvangen. Dat is altijd fijn om te horen.
De eerste dagen na de vakantie is altijd even wennen. Voor de kinderen, voor de meesters en juffen
en natuurlijk ook weer voor de ouders/verzorgers. Helemaal als er sprake is van een nieuwe situatie.
Het heeft dan even tijd nodig. Gelukkig went het snel en gaan we lekker met elkaar aan de slag het
komende schooljaar. In de eerste zes weken, de zgn. “gouden weken”, besteden we veel aandacht
aan de groepsvorming, essentieel bij de start van het schooljaar. Zowel op een kleine als een grote
school. Ik hoop van ganser harte dat de versoepelingen er vanaf 20 september komen, zodat wij
jullie allemaal eindelijk weer kunnen verwelkomen in school. Omdat het nu helaas nog niet mag van
het ministerie van onderwijs. In onze jaarplanning hebben we hierdoor wel een aantal aanpassingen
moeten doen. De geplande informatieavonden op school hebben we doorgeschoven na 20
september. In de jaarplanning, die jullie nog deze week ontvangen, kunnen jullie alles vinden.
Jullie ontvangen de donderdag voordat de nieuwe maand start altijd de nieuwe nieuwsbrief “De
Nieuwsstroom” of “Het Dijkoverzicht”. Behalve als het rond een vakantie valt. Ook deze data staan
vermeld in de jaarplanning.
Voor nu houd ik het kort en verwijs ik naar de informatie hieronder. Mochten er vragen of
opmerkingen zijn, jullie weten mij te vinden. Ondanks dat we elkaar nu minder zien houd ik de lijntjes
toch graag kort met jullie.
Ik wens jullie veel leesplezier toe!
Tot de volgende maand, tot oktober.
Groet,
Claudia

Jeelo-markt en een Opwaardz borrel
Helaas hebben wij onze Jeelo-markt moeten verzetten wegens de nog aanwezige
coronamaatregelen. Deze is nu verplaatst naar 6 oktober. Zetten jullie deze datum vast in de agenda?
Tijdens deze markt geven we informatie over de geplande Jeelo-projecten dit jaar en geven we ook
aan wat jullie als ouder(s) hierin kunnen betekenen. Hoe leuk is het als je wat op school kunt komen
vertellen over je beroep of interesse of iemand kent die dat zou willen doen. Hoe trots zal jullie kind
dan zijn. Misschien kunnen we via jullie netwerk een excursie plannen. Wij willen het dan allemaal
graag horen.
De 5 projecten dit jaar zijn:
1. Omgaan met elkaar
2. Veilig in het verkeer
3. Leren voor later
4. Omgaan met geld
5. Omgaan met natuur
Ook de Ouderraad en de werkgroep schoolplein staan op de Jeelomarkt met een tafel waar jullie
informatie kunnen krijgen en waar de OR vraagt naar extra hulp.
Aansluitend aan deze Jeelo-markt, schenken we informeel een Opwaardz borrel als welkom en start
van het schooljaar. Zo leren we elkaar allemaal kennen en “varen” we samen de gezamenlijke koers.
Wij nodigen jullie allemaal van harte uit om aanwezig te zijn en samen Opwaardz verder op de kaart
te zetten. Jullie komen toch zeker ook?

Informatieavonden
Op dinsdag 28 en donderdag 30 september vinden de BOUW-informatieavonden plaats. Juist in het
jaar van de samenvoeging willen we iedereen de gelegenheid geven om bij de verschillende
leerkrachten aanwezig te zijn en het verhaal per bouw te horen over het schooljaar van jullie kind.

Kleuterbouw (gr1-2)
Onderbouw (gr 3-4)
Middenbouw (gr 5-6)
Bovenbouw (gr 7-8)

Dinsdag 28 september
19.00-20.00 uur
20.15-21.15 uur

Donderdag 30 september

19.00-20.00 uur
20.15-21.15 uur

Na een jaar van summier contact en de samenvoeging vinden wij het belangrijk om jullie als ouders
goed mee te nemen in het proces en jullie te informeren over de groep van jullie kind maar ook over
Opwaardz. In de loop van het jaar zullen er ook kijkweken komen waarin jullie onder schooltijd een
kijkje in de groep kunnen nemen. Deze staan vermeld in de jaarplanning. Over hoe we dit gaan
organiseren zullen we jullie uiteraard informeren.

Nieuwe structuur OR
In de bijlage ontvangen jullie een brief vanuit de OR met informatie over de nieuwe OV-structuur.
Vragen hierover kunnen jullie stellen bij de OR leden maar kan natuurlijk ook op school bij Claudia.

Digitale schoolgids
Volgende week ontvangen jullie de gezamenlijke digitale schoolgids voor Dijkzicht en Opwaardz voor
schooljaar 2021-2022. In deze digitale schoolgids kunnen jullie alles lezen over beide scholen en wat
wij allemaal doen.

Parro
Parro is ons communicatiemiddel om korte mededelingen, vragen en foto’s in de groep met ouders
te delen. Berichtgeving die uitgebreider zijn zullen plaatsvinden via de mail. Jullie hebben of zullen
hiervoor een nieuwe koppelcode ontvangen voor dit schooljaar. Let op: Er wordt een koppeling
gegeven per leerjaar maar ook voor de parallelgroep. Dus voor groep 3 maar dan ook voor groep 34A. Zo kunnen we berichten in één keer plaatsen. Ook voor het maken van afspraken voor de
oudergesprekken wordt de gecombineerde Parro-groep gebruikt. In de bijlage ontvangen jullie meer
informatie hoe je de Parro installeert of koppelt. Lukt het nou niet, laat het ons dan weten. Wij willen
heel graag helpen. Het is belangrijk dat alle ouders de zelfde informatie krijgen.
We hebben binnen het team afgesproken dat we de mogelijkheid voor ouders om een mededeling
naar de leerkracht te doen via Parro allemaal hebben aanstaan. Zo hoeven we geen privé mobiele
telefoonnummers te gebruiken voor communicatie naar leerkrachten. Willen jullie iets aangeven bij
de leerkracht doe dit dan via de schooltelefoon: Dijkzicht: 0570-561821 of Opwaardz: 0570-561805,
via Parro of via de mail.
In geval van nood kunnen jullie Claudia Diepstraten altijd bereiken via haar mobiele nummer: 0622381028.

AVG en Parro
Op school willen we graag aan de buitenwereld laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. Door de
AVG regels wordt dit steeds ingewikkelder en kunnen we niet alles laten zien wat we zouden willen.
Wij willen jullie vragen wederom jullie AVG-voorkeur weer aan te geven in Parro. In de brief over
Parro in de bijlage kunt u lezen hoe jullie dit kunnen doen.
Om als school goed zicht te hebben op de voorkeuren, staat het aanpassen van de AVG-voorkeuren
open tot vrijdag 1 oktober. Tot deze datum kunnen jullie je voorkeuren aanpassen.
Daarna kan dat alleen door het bij school aan te geven. Op deze manier weten we dat de voorkeur
tussentijds niet wijzigt zonder dat wij dat weten.

Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar willen we graag met jullie in gesprek over jullie kind. Dit zijn andere
gesprekken dan de overige oudergesprekken. Afgelopen schooljaar hebben we weinig contact met
jullie gehad. Na de samenvoeging is er voor veel kinderen maar ook voor jullie als ouders veel
veranderd. Een nieuwe juf of meester of een nieuw schoolgebouw. Genoeg reden om
elkaar te zien en te spreken. Tijdens deze eerste kennismakingsgesprekken ligt de nadruk
op informatie vanuit jullie als ouder naar school. Hoe zit jullie kind in elkaar en wat willen
jullie ons meegeven over jullie kind. Jullie kennen je zoon of dochter immers het beste.
Tegelijkertijd zit jullie kind dan enkele weken op school en heeft de juf of meester al
veel gezien. Zij willen dat ook graag teruggeven.

Wij vinden het contact tussen school en ouders zo belangrijk dat wij alle ouders/verzorgers aan het
begin van het schooljaar willen spreken. De gesprekken vinden plaats in week 35 en week 36 fysiek
op school. In Parro staan de dagen waarop jullie kunnen intekenen. Ouders die zich niet aanmelden
ontvangen van school een tijdstip voor een gesprek.

Bieb op school
In Olst werken ze al lang met de bieb op school. Een overeenkomst met bibliotheek Salland waarbij
we vanuit de bibliotheek nieuwe lees- en informatieve boeken ontvangen. Inmiddels zijn alle
bruikbare boeken uit Boskamp naar Olst gehaald en ingevoerd met hulp van de bibliotheek. Alle
kinderen hebben hiervoor een bibliotheekpasje nodig die ook te gebruiken is bij de bibliotheek in het
Holstohus. De ouders van de kinderen uit Boskamp krijgen donderdag een toestemmingsformulier
mee van school om een bibliotheekpas te regelen. Willen jullie deze brief z.s.m. invullen,
ondertekenen en retourneren naar school. Dan kunnen we het uitlenen helemaal in orde maken voor
alle kinderen. Alvast hartelijk dank.

Digitaal welkomstbord
Bij de kleuter/onderbouw ingang hebben wij het verrijdbare welkomstbord geplaatst. Ook op het lesplein

staat een digitaal verrijdbaar bord. Op deze borden zullen we per week bijzonderheden/parels laten
zien over Opwaardz via foto’s en tekst. Hierop zullen we jullie ook informatie geven over belangrijke
zaken zoals data en verjaardagen van kinderen en leerkrachten. Het is een pilot die we gaan opzetten
en willen graag van jullie weten wat jullie van deze informatieverstrekking vinden. Over een tijdje
zullen we jullie hierover naar feedback vragen.

Bouwnamen
Op school werken we met heterogene groepen; niet te verwarren met combinatiegroepen.
Wij kiezen als school bewust voor een groep van twee leerjaren bij elkaar. Kinderen kunnen veel van
elkaar leren en elkaar helpen bij veel leermomenten. Dat stimuleren we door twee leerjaren bij elkaar
te zetten. Daarbij zijn de kinderen het ene jaar de jongste kinderen van de groep en het jaar daarna
de oudste kinderen van de groep. Dat doet veel met het zelfvertrouwen van kinderen.
Dit jaar hebben we dus parallelgroepen; d.w.z. twee groepen 3-4, twee groepen 5-6 en twee groepen
7-8. Teamleden bereiden samen de lessen voor en stemmen hun onderwijs op elkaar af. Ze inspireren
elkaar en verdelen hierin de taken.
Tegelijkertijd zien we ook mogelijkheden en kansen om lessen per leerjaar aan te bieden. Hieronder
leest u waarom we rekenen per leerjaar gaan aanbieden in homogene groepen.
De lessen van Jeelo worden gegeven per bouw. Met twee leerkrachten zullen zij de Jeelo-lessen met
de hele groep verzorgen. Om deze bouwen goed zichtbaar te maken, gaan de leerkrachten samen
met de kinderen op zoek naar een bouwnaam voor de Kleuterbouw-Onderbouw-Middenbouw en
Bovenbouw. We zijn op zoek naar bouwnamen voor meerdere jaren en die passen bij Opwaardz,
onze visie, ons motto: Elke dag is een ontdekkingstocht maar ook bij het varen in een boot. Hebben
jullie nog een goede suggestie, willen jullie deze dan via jullie kind doorgeven aan school.
De gekozen namen zullen we zichtbaar gaan ophangen in school zodat iedereen alle
groepen goed kan vinden.

Rekenen in homogene groepen
Zoals hierboven aangegeven gaan we de komende maanden rekenen aanbieden in homogene
groepen. Voor groep 3-6. Dat betekent dat de kinderen dan in hun jaargroep bv groep 3 allemaal bij
elkaar zitten met rekenen. Allemaal op een vast tijdstip.
Hoe hebben we de groepen rekenen verdeeld.
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Zomervakantie-herfstvakantie
Juf Anne-Clair
Juf Diana
Meester Martijn en juf Clenda
Meester Gerard

Herfstvakantie-kerstvakantie
Juf Diana
Juf Anne-Clair
Meester Gerard
Meester Martijn en juf Clenda

Rekenen is een complex vak met veel verschillende onderdelen. Dit vraagt een intensieve begeleiding
van de leerkracht. Nu de mogelijkheid er is om rekenen vanuit de parallelgroepen en in jaargroepen
aan te bieden zullen we dat gaan doen, zodat de leerkracht zich kan focussen op de stof en de
individuele niveaus van kinderen binnen één enkele jaargroep. In eerste instantie tot aan de
kerstvakantie. Na evaluatie zullen we bepalen of dat gecontinueerd zal worden of dat we het dan
weer veranderen. We houden jullie over de voortgang op de hoogte.
Groep 7-8 zal met spelling in een homogene groep bij elkaar zitten omdat de helft van groep 8 nog
werkt met Taal Actief 4 en de andere kinderen met STAAL. In het laatste jaar willen we de kinderen
niet meer laten wennen aan een nieuwe methode.

Bericht vanuit de gemeente over
Koekoeksweg/Diepenveenseweg Olst

werkzaamheden

rond

kruising

Op 1 september start aannemer Siers met het verleggen van leidingen rond de kruising
Koekoeksweg/Diepenveenseweg. Dit doet Siers in opdracht van Enexis Netbeheer. De
werkzaamheden duren ongeveer vier weken. In deze periode is het fietspad dat naast de rijbaan ligt
afgesloten. Dit betekent dat fietsers een stukje over de rijbaan moeten fietsen. Om de kinderen veilig
naar school te laten gaan zetten we verkeersregelaars in op de tijden dat kinderen naar school fietsen
en weer naar huis gaan. De rijbaan is tijdens de werkzaamheden vrij voor alle verkeer. Met borden
wordt aangegeven dat er ook fietsers op de rijbaan mogen. U kunt er ook voor kiezen om een andere
route te fietsen (achterlangs bij sportpark Overwetering).
Verkeersregelaars aanwezig voor schoolgaande kinderen De verkeersregelaars zijn aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 - 09.00 uur en tussen 14.00 - 15.00 uur en op
woensdag tussen 8.00 - 9.00 uur en tussen 12.00 - 13.00 uur.
Overkempe en sportpark Overwetering blijven bereikbaar. De aannemer gebruikt wel een deel van
de parkeerplaats van sportpark Overwetering voor de opslag van materiaal. We vragen daarom
sporters om via de Kleistraat/Hooiberglaan naar het sportpark te komen.
Vragen? Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van team Beheer
Openbare Ruimte via telefoonnummer 0570-14 0570.

Luizencontrole
De luizencontrole heeft lange tijd niet kunnen plaatsvinden. Vanaf de herfstvakantie willen we dit
toch weer oppakken en kinderen na elke vakantie controleren op de aanwezigheid van neten en
luizen. In de jaarplanning staan de luizencontroles ook vermeld. Op deze manier kunnen we
vroegtijdig de aanwezigheid hiervan opsporen. Op beide locaties was er altijd een werkgroep
luizencontrole aanwezig. Na de samenvoeging willen we komen tot een nieuwe werkgroep
luizencontrole en zijn we op zoek naar nieuwe leden. Willen jullie helpen of wil je meer informatie?

Geef het dan op school aan. Wij brengen je dan in contact met Bianca van Grinsven. Moeder van Lotte en
Daan Groenenberg.
Komen jullie ook helpen?

Verjaardagen in september
06 september Floor Exoo
uit groep 6A
09 september Aaron van Dongen
uit groep 4A
09 september Mostafa Hamadeh Hassan uit groep 6A
12 september Jovanni Peters
uit groep 2A
13 september Bram Kersten
uit groep 7A
19 september Mert Kayabas
uit groep 4A
20 september Roos van der Linden
uit groep 7B

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.

