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Nieuwsbrief september 2021 nr.2
Verkeersweek
In de week van 27 september t/m 1 oktober
organiseren wij een verkeersweek.
Verkeersflits
Op dinsdag 28 september doet onze school mee
aan ‘De Verkeersflits’. Dit betekent dat de school
‘s morgens in het teken van verkeer zal staan.
Iedere groep krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie aangeboden door gastdocenten van
Veilig Verkeer Nederland.
Het aanbod voor de verschillende groepen is als
volgt:
Groep 1 en 2
Kleuters uit groep 1 en 2 oefenen een aantal
basisvaardigheden in het verkeer aan de hand
van een ‘Oefenstraat’ op het schoolplein. Het
oversteken staat hierbij centraal. De kleuters
worden zich ervan bewust gemaakt dat ze goed
moeten uitkijken bij het oversteken. Ze leren de
regels bij de verschillende oversteekvormen die
ze in de praktijk ook tegen kunnen komen.
Groep 3 en 4
Kinderen kunnen gemiddeld vanaf 5 jaar fietsen
en tegelijk een aantal basishandelingen uitvoeren, zoals de juiste balans houden bij fietsen en
achteromkijken. Daarna leren kinderen spelenderwijs de combinatie van verkeerstaken en fietsen tegelijkertijd uit te voeren. Tot 8 jaar zien
kinderen zelf geen gevaren aankomen.

De groepen 3 en 4 krijgen deze dag extra lessen
fietsvaardigheid op het schoolplein. Vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. lopen met de
fiets, zittend wegfietsen, achteromkijken, hand
uitsteken, uitkijken, snelheid minderen, remmen
met de voet aan de grond, eenvoudige slalom en
een grote cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen. Zit uw kind in groep 3/4 dan
graag de fiets meegeven naar school op dinsdag
28 september.

Groep 5 en 6
De meeste mensen hebben moeite met
het inschatten van de snelheid van een
naderend voertuig. Het inschatten van de
stopafstand van het voertuig is minstens zo
moeilijk. Voor kinderen is dit nog eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen
vaak de snelheid en stopafstand van een
voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer
ze op of langs een weg spelen of
(onverwacht) oversteken. Tijdens een remwegdemonstratie krijgen de kinderen meer
inzicht over de remweg van een voertuig.
Daarnaast krijgen de leerlingen voorlichting over landbouwverkeer en met name
de dode hoek bij deze grote voertuigen.
Op speelse wijze wordt de kinderen geleerd wat de dode hoek is en wat ze moeten doen als ze in de buurt komen van een
dergelijk voertuig.
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Groep 7 en 8
Afleiding speelt bij ongevallen een steeds
grotere rol. Voorlichting over de gevaren
hiervan is dan ook uitermate belangrijk.
Voordat leerlingen van groep 7/8 naar het
voortgezet onderwijs gaan, willen we ze wijzen op de gevaren van afleiding in het verkeer. Op de fiets? Even niets…. is een interactieve verkeer les waarbij in gesprek met en
met name tussen de leerlingen het eigen verkeersgedrag aan de orde komt.
De les bestaat uit twee delen, een theoretisch- en een praktisch deel waarbij de leerlingen aan de hand van een simulator inzicht
krijgen in het gevaar van afleiding in het verkeer.
Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op 30 september organiseren wij een fietscontrole. Bij de fietscontrole geeft een gastdocent van VVN een les van 20 minuten over
zichtbaarheid in het verkeer. Er wordt uitgelegd wat het belang is van: reflectoren, lichte
kleding en het voeren van licht op de fiets.
Daarna gaan de leerlingen met vrijwilligers
naar buiten om de fietsen te controleren.
Het is dus van belang dat de kinderen van
groep 3 t/m 8 deze dag met de fiets naar
school komen!
Smartphone slalom—groep 7/8
De fiets is ideaal als vervoermiddel voor de
korte en middellange afstand. Vlot doorfietsen kan iedereen wel. Maar wat als het iets
minder snel kan, dan wil het nog wel eens
misgaan. Met de smartphone slalom gaan de
kinderen van groep 7/8, vrijdag 1 oktober op
een leuke manier oefenen om balans te houden bij lage snelheid. En dat is lastiger dan je
denkt.

Comprix beweegt! - groep 8
Na vier zeer succesvolle sportdagen gaat op
vrijdag 17 september de vijfde editie van
Comprix in Beweging plaatsvinden.
Comprix in Beweging is uitgegroeid tot een
evenement waar de kinderen van groep 8 al
naar uit beginnen te kijken.

Ook een dag die mooi past bij de landelijke initiatieven om de jeugd meer te laten
bewegen en een dag die bovendien goed
aansluit bij de JOGG – aanpak: Jongeren
Op Gezond Gewicht en een sportdag past
hier natuurlijk uitstekend bij. De gemeentes Opsterland en Weststellingwerf hebben zich bij het landelijke JOGG- programma aangesloten. Vanuit de ‘JOGGgedachte’ het verzoek om een hervulbaar
waterflesje
mee
te
nemen.
Op 17 september komen alle leerlingen
van de groepen 8 van al onze basisscholen in actie, de ene helft in Wolvega, de
andere
helft
in
Gorredijk.
Zoals al duidelijk wordt via de naam van
de dag, Comprix in beweging, staat deze
dag helemaal in het teken van bewegen,
maar dat is het niet alleen. Deze dag
staat ook in het teken van kennismaking
en ontmoeting. Maar bovenal: plezier
maken
met
elkaar.
Kennismaking met elkaar, elkaar ontmoeten, maar ook kennismaken met een grote diversiteit aan sporten, sporten die
niet wekelijks op het gymnastiekrooster
van de scholen staan. Onze groep 8 gaat
deze dag boogschieten, snorkelen en
klimmen.
Het belooft een uitdagende en avontuurlijke sportdag te worden.
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Mailadressen groepsleerkrachten

Kinderpostzegelactie

juf Aafje Bijstra, groep 1/2:
aafje.bijstra@comprix.nl
Karin Verra, groep 3/4:
karin.verra@comprix.nl
Karen Hoekstra, groep 3/4 &7/8:
karen.hoekstra@comprix.nl
Janique Gorter, groep 5/6:
janique.gorter@comprix.nl
Aly Stoffers, groep 7/8:
aly.stoffers@comprix.nl
Directeur: Greetje Ensing
directie.mrkjdijkstraschool@comprix.nl

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie van start. De kinderen
uit groep 7/8 gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen.

U kunt natuurlijk ook via de Parro app met de
groepsleerkracht(en) communiceren.
Een vriendelijk verzoek is om dan rekening te
houden met de werktijden van de groepsleerkrachten (8.00—16.00 uur). Het gebeurt nogal
eens dat leerkrachten in de avonduren worden
geappt, dit vinden wij niet wenselijk. Wilt u er
verder rekening mee houden dat wij onder
schooltijd niet altijd kunnen reageren.

Gouden weken beweeg challenge
Begin september starten we met De gouden
weken beweeg challenge. Dit is een nieuw
digitaal sport evenement voor groep 3 t/m 8.
Het evenement komt voort uit het digitale
schoolkorfbaltoernooi van vorig schooljaar.
Er zijn drie categorieën: groep 3/4, groep 5/6
en groep 7/8. Vanaf lesweek 2 krijgen de groepen op vrijdag een beweeg challenge voor de
komende week. De beweeg challenge is een
korte opdracht die geoefend kan worden in de
pauzes of tijdens de gymlessen. Samenwerking
en groepsvorming staan bij de opdrachten
centraal. Deze onderdelen zijn erg belangrijk
voor de groepsvorming en krijgen aan het begin van elk schooljaar extra aandacht.
Van de opdrachten wordt een filmpje gemaakt
die aan het einde van de week wordt opgestuurd naar Buurtsport.
Na drie challenges/weken ontvangen de
nummers 1 t/m 3 in elke categorie een sportieve prijs voor de klas. Ook is er een originaliteitsprijs voor de klas met de meest creatieve
filmpjes weet te maken.

Het thema dit jaar is geef meer kracht.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer
kinderen kregen te maken met armoede en
thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit
over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van
school en sociale contacten worden steeds
meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar
extra aandacht besteed aan projecten die
kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.

Rapport inleveren
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind zijn/haar
rapport ondertekend mee terug te geven
naar school.

Opening schoolplein
Vrijdag 24 september, 12.30 uur wordt ons
schoolplein feestelijk geopend. Later op die
dag zal ook het parkeerterrein achter
‘t Anker worden geopend. Nadere informatie volgt.

Onderwijsassistent
Dit schooljaar kunnen wij beschikken over
onderwijsassistent, Nienke Brouwer.
Bij velen van u wel bekend. Nienke is alle
ochtenden van de week aanwezig om leerkrachten te ondersteunen . Verder is zij dit
schooljaar verantwoordelijk voor het
boeken ruilen in de schoolbibliotheek.
Het aanstellen van een onderwijsassistent
is mogelijk door NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden. Wij wensen Nienke
een fijne tijd toe op o.b.s. meester K.J.
Dijkstraschool.
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Informatiemiddagen

Omgekeerde oudergesprekken

Helaas is het (nog) niet mogelijk om onze jaarlijkse informatieavond(en) te organiseren, in de
vorm die u van ons gewend bent. Wij kunnen
op die manier nl. niet de 1,5 meter afstand
garanderen. Daarom doen we het dit jaar
anders.

In de week van 20 t/m 24 september vinden de
omkeerde oudergesprekken plaats.
Tijdens de omgekeerde oudergesprekken vertellen niet de groepsleerkrachten over het kind,
maar vertelt u over uw kind.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw kind en zijn
nieuwsgierig naar uw ervaringen. U bent ten
slotte ervaringsdeskundige!
De week voorafgaande aan de gesprekken zullen wij u een formulier ter voorbereiding op de
gesprek geven.
Aanmelden voor de omgekeerde oudergesprekken kan t.z.t. via Parro.
Wij vinden het wenselijk om met alle ouders
contact te hebben!

In de week van 6 september t/m 10 september
bent u van harte welkom om op afspraak met
u kind(eren) in school te komen. Uw kind informeert u dan over het reilen en zeilen in de
groep. De groepsleerkracht is die middag aanwezig om eventuele algemene vragen te beantwoorden. Specifieke vragen over uw kind
kunt u stellen tijdens de omgekeerde oudergesprekken. Mocht u belangstelling hebben voor
de informatiemiddag dan kunt u deze week
uw voorkeur dag/tijd bij ons aangegeven.

3 september

Inleveren formulieren: actualiseren gegevens en privacy voorvoorkeuren
6 september t/m 10 september Deze week informatiemiddagen
8 september
OV/MR vergadering
9 september
Leerlingenraad
14 september
Dansen met Clarette —groep 3/4 en 7/8
15 september
Teamscholing, Kanjertraining, kinderen om 12.00 uur vrij!
17 september
Comprix beweegt—groep 8
Groep 7 wordt vervangen door juf Birte Verra
20 september
Juf Greetje jarig
20 september t/m 24 september Omgekeerde oudergesprekken
21 september
Verkiezingen leerlingenraad—groep 5 t/m 8
Dansen met Clarette —groep 3/4 en 7/8
22 september
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
23 september
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
24 september
Opening plein, 12.30 uur
25 september
Juf Aafje jarig
28 september
Verkeersflits, groep 3/4 fiets mee naar school!
29 september
Start Kinderpostzegel actie—groep 7/8
30 september
Fietscontrole, Groep 3 t/m 8 fiets mee naar school!
Zichtbaarheid les
De volgende nieuwsbrief verschijnt week 39
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Nieuws uit groep 1 en 2
Wat fijn dat we weer gestart zijn! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en gaan we
een rustig en fijn schooljaar tegemoet!
De kleutergroep is gestart met 18 leerlingen!
De eerste week hebben we een nieuwe verjaardagskalender gemaakt voor in de klas.
In september starten we met ons nieuwe project: “Nippertje”.
Nippertje is en prentenboek dat gaat over tijd! Nippertje is haast altijd te laat en mama moet
vaak op Nippertje mopperen.
Wat gaan we zoal leren in dit project:
*Ochtend – middag – avond en nacht.
*Vandaag-morgen-gisteren-overmorgen en eergisteren
*Klok kijken, zandloper, op tijd zijn, haast, stopwatch,
wekker, koekoeksklok etc.
*Wat is een letter, woord en zin
*Tellen 1-10 en 1-20 + cijfers herkennen.

We maken een klokken tafel met verschillende soorten klokken, wekkers, stopwatches,
zandlopers etc. Misschien mag je iets meenemen voor deze tafel.
Denken jullie aan boekjes ruilen iedere maandag (boek graag meenemen in een tas) en de gymtas voor in de kist! Iedere woensdag is er gym! Zorg deze dag voor gemakkelijke kleding zodat
iedereen zichzelf kan uitkleden en aankleden!
Voor iedere vakantie gaat de gymtas mee naar huis voor een wasbeurt en schoenen check.

Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3
De kinderen hebben de eerste week de letters i, k, m en s geleerd. Ook zijn we gelijk gestart met
lezen om leesmeters te maken.
Met rekenen zijn we bezig met verder- en terugtellen tot en met 20, waar de kinderen al de nodige ervaring mee hebben, het wordt herhaald en verder ingeoefend. Met behulp van de getallenlijn worden allerlei teloefeningen gedaan. Daarnaast moeten de kinderen stukken getallenlijn
invullen, buurgetallen zoeken, hoeveelheden aan de getallenlijn koppelen en getallen op volgorde zetten.
Voor het leren van de cijfers maken we gebruik van het schrijfboekje van Pennenstreken.
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Groep 4
Het verkennen van de getal rij tot en met 100 wordt met rekenen voortgezet, hiervoor wordt
de kralenstang of het kralensnoer gebruikt. In blok 1 tellen de kinderen met sprongen van 10,5
en 1 en worden getal kaartjes op de juiste plaats tussen de kralen van de kralenstang gehangen. Daarnaast leren de kinderen springen naar een getal. Ze maken eerst sprongen van 10,
daarna sprongen van 1 (later ook van 5). Dat springen gebeurt daadwerkelijk in de klas: een
sprong van 10 is een grote stap, een sprong van 1 is een hup. Zo wordt springen naar het getal
23: 2 sprongen van 10 en 3 huppen.
Met spelling hebben we met de afspraken haas, kip, poes, slak en hert geoefend. Donderdag
2 september heeft groep 4 het eerste dictee.
Het thema voor taal is “om je heen”.
Woordenschat
: woorden leren bij het thema familie en dieren
Schrijven
: een mens en dier beschrijven
Luisteren en spreken : luisteren naar een beschrijving
Kijk op taal
: een zin maken
Tot aan de herfstvakantie werken we bij wereldoriëntatie met het thema Op ruimtereis. In dit
thema ontdekken de kinderen van groep 3 en 4 welke planeten er in de ruimte zijn en hoe je
naar de ruimte kunt reizen. Ze ontdekken door het doen van proefjes, hoe het is om astronaut
te zijn. Voor de thematafel in de klas zijn we op zoek naar boeken, afbeeldingen en andere
voorwerpen die met planeten en ruimtevaart te maken hebben.

Nieuws uit groep 5 en 6
De eerste schoolweek zit er weer op. Het was best even wennen, maar we komen weer in het
schoolritme. We zijn gestart met een vertelspel over de vakantie en hebben een kalender- en
een klassenposter met afspraken gemaakt. Natuurlijk zijn we ook al hard aan de slag gegaan
met alle vakken.
De komende periode staan de tafelsommen en de klokken, hele / halve uren centraal, het zou
mooi zijn als u hier ook thuis aandacht aan wilt besteden. Vanaf september gaan er wekelijks
tafelsommen mee naar huis om goed te oefenen, de tafels die vlot opgezegd kunnen worden
vinken we af in de klas.
We gaan er met z’n allen een mooi schooljaar van maken!

Nieuws uit groep 7 en 8
De ouders van de kinderen van groep 7 en 8 ontvangen informatie via Parro.
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