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Friese musea en archieven:
Volgende week is het voorjaarsvakantie en dat betekent dat er in de Friese
Musea en Archieven weer van alles te doen en te beleven is voor kinderen.
Buurtsport@scala-welzijn.nl:
Waar:
Oosterwolde, Haulerwijk en Oldeberkoop
Data:
22, 23 en 24 februari
Tijd:
10.00 – 11.30 uur
Kosten:
EURO 1
Activiteiten:
korfbal, blokjesvoetbal, freerunning, volleybal en levend
stratego
Geef mij maar een boek:
Deze maand start voor de tweede keer het project: Geef mij maar een boek! Voor EURO 2
is het aangrijpende boek Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens verkrijgbaar bij de
boekhandel.
Subsidie muziekonderwijs:
Onze school heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de regeling
Impuls Muziekonderwijs. We zijn als school heel erg blij dat de
aanvraag is gehonoreerd. Met ingang van 1 augustus is er een
subsidiebedrag toegekend van € 10,000,- In samenwerking met
Kunst en Coo en Concordia gaan we bekijken hoe we ons
muziekonderwijs de komende 3 jaar een positieve impuls gaan
geven.
Vakantiespelweken (ter herinnering):
De vakantiespelweken worden georganiseerd voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en
leerlingen uit groep 4 die geboren zijn voor 1 januari 2009 van alle basisscholen in de gemeente
Ooststellingwerf. Vorige week hebben deze leerlingen daarover informatie mee naar huis gekregen.
Aanmelden kan vandaag nog via school. Na 17 februari via vakantiespel.nl.
Roos 70 jaar:
Zondag 26 februari wordt onze vaste overblijfkracht Roos Posthumus 70 jaar! Al jaren
is Roos onze vaste overblijfkracht. Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst! Maandag 27 februari trakteert Roos de kinderen die deze dag overblijven.
Voorleeswedstrijd:
Dinsdag 14 februari vond in de bibliotheek in Oosterwolde de voorronde plaats van de nationale
voorleeswedstrijd. Arno van de Berg uit groep 8 vertegenwoordigde als voorleeskampioen van onze
school de Mr. K.J. Dijkstraschool. Arno deed het heel goed, maar ging niet door naar de volgende
ronde.
Remco Heite schaaktoernooi:
Zaterdag 11 februari vond het Remco Heite schoolschaaktoernooi plaats in het Stellingwerf College
in Oosterwolde. Onze school deed voor de zevende maal mee. Arno van den Berg, Dieuwke Dijk,
Luca Versteeg en Bjorn Boersma deden het uitstekend! Van de 7 wedstrijden wisten onze schakers
er 4 te winnen 1 remise en 2 wedstrijden gingen verloren. Een 8e plaats in een deelnemersveld van
36 scholen. Wiesje en Louis, bedankt voor vervoer en begeleiding!

Hoofdluiscontrole:
Maandag 27 februari vindt er weer hoofdluiscontrole door het luizenopsporingsteam (LOT) plaats
op school. We beginnen om 08.30 uur. Een vriendelijk verzoek om uw kind (-eren) met schone
haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Paddentrek groep 4/5/6:
Vrijdagmorgen 3 maart gaan de kinderen van groep 4, 5 en 6 meehelpen kikkers en padden over de
weg te zetten bij het Kuinderbos. Nadere informatie daarover ontvangen de kinderen nog. We
vertrekken vanaf school om 08.10 uur en verwachten rond 12.00 uur weer op school te zijn.
Wie kan deze ochtend kinderen brengen en/of halen en/of begeleiden. Opgave via
greetje@mrkjdijkstraschool.nl
NLDOET:
Zaterdagmorgen 11 maart doen we mee aan de NLDOET actie. We gaan deze ochtend het
schoolplein weer netjes maken. We hopen dat er veel mensen komen om te helpen. We beginnen
om 08.30 uur en hopen met elkaar om 12.00 uur klaar te zijn. Opgave
kan op school of via www.nldoet.nl
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 9 maart a.s.
Agenda:
Maandag 13 t/m vrijdag
17 februari
Donderdag 16 februari
Maandag 20 t/m vrijdag
24 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
Woensdag 1 maart
Vrijdag 3 maart
Maandag 6 maart
Woensdag 8 maart
Vrijdag 10 maart
Zaterdag 11 maart
Woensdag 15 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 31 maart
Woensdag 12 april
Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
Dinsdag 18 t/m
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april

Rapportbespreking
Uiterste aanmelddatum vakantiespelweek
Voorjaarsvakantie
15.00 – 17.00 Uur kroegkwis in ’t Anker voor basisschoolkinderen.
8.30 Uur hoofdluiscontrole
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
09.00 Uur paddentrek groep 4/5/6. Vertrek om 08.10 uur.
13.30 Uur Uur Cultuurvoorstelling groep 7/8 in het Posthuis in
Heerenveen
19.30 Uur MR/OV
8.30 Uur directeurenoverleg
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
Roelf afwezig i.v.m. cursus
NLDOET 8.30 – 12.00 uur onderhoud schoolplein
09.00 – 10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8
’s Middags Himmelwike (schoonmaakactie)
Schoolarts voor groep 7
Groep 1 ’s middags vrij
Schoolvoetbaltoernooi
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Eindtoets Cito groep 8
Koningsspelen

