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Agenda 

 

 

Aanstaande woensdag 8 februari worden de nieuwe boekjes 
van Sjors Sportief/Sjors creatief uitgedeeld. De officiële 

opening hiervan zal in de gemeente Druten Op SBO De Dijk 
plaatsvinden. ’s Middags zullen Actief Maas en Waal en hun 

sportieve mascotte, wethouder Gérard de Wildt en 
beleidsmedewerker Ashley Reinink de eerste boekjes uitdelen 

aan enkele leerlingen van de school. Ook zullen de kinderen 
iets sportiefs, swingends en creatiefs gaan doen. 

 

 
Op vrijdag 17 februari vieren de kinderen 
uit de leergroepen Rood, Blauw en Oranje 

carnaval op De Dijk. De kinderen mogen 
verkleed naar school komen. Wapens, 

messen en pistolen blijven op zo'n mooi 
feest thuis. Dat geldt ook voor confetti en 

spuitserpentines. 
 

Het feest vindt plaats op De Dijk. Daar 
wordt gezorgd voor een gezellig programma! We gaan in gemixte groepen 

spelletjes doen door de school. Ook verzorgd elke klas een optreden en er wordt 
natuurlijk gehost en gedanst. Voorafgaand aan deze feestochtend wordt bekend 

gemaakt wie er de prins of prinses carnaval van De Dijk is. Er wordt gezorgd voor 

8 feb Kick-off Sjors Sportief 

9 feb Rapportgesprekken 

13 feb Rapportgesprekken 

16 feb Carnaval leergroep Geel 

17 feb Carnaval leergroepen Rood, Blauw en Oranje t/m 12.00 uur 

18 feb Carnavalsvakantie t/m 26 februari 

2 maart Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 

13 maart Afname tevredenheidsonderzoeken 

21 maart Schoolfotograaf 

7 april Goede vrijdag.  

10 april Tweede Paasdag. 

Kick-off Sjors Sportief 

Carnaval op De Dijk 

    Dijknieuws 
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limonade en chips. In principe is het dus niet nodig dat uw kind fruit en drinken 
meeneemt, maar het mag natuurlijk wel. 

We hopen er samen een gezellig feestje van te maken!! 
 

Leergroep Geel viert op donderdag 16 februari carnaval. Verdere informatie volgt. 
  

 

Op vrijdagmiddag 17 februari zijn de leerlingen om 12.00 uur 
uit en start de carnavalsvakantie. Deze duurt t/m 26 februari. 

Op maandag 27 februari zien we alle leerlingen graag weer 
terug. De carnavalsvierders onder ons wensen we veel leut 

toe! De overige vakantievierders wensen we een fijne 
vakantie! 

 

 
Op donderdag 3 maart is er een studiedag op De Dijk. De 

leerlingen zijn die dag vrij. De studiedag staat in het teken van 

expliciete directe instructie.  
 

 
De rapporten zijn inmiddels mee naar huis. Op donderdag 9 februari en maandag 

13 februari worden de rapportgesprekken gehouden. U heeft een uitnodiging 
gekregen via Parro om een gesprek in te plannen bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

Fijn dat we steeds meer ouders gebruik zien maken van 
parkeerplaats aan de Hoefslagstraat bij het wegbrengen en 

ophalen van de kinderen! 
Het wordt daarom nog belangrijker om de ingang bij de poort 

aan de Hoefslagstraat vrij te houden van auto’s in verband 
met overstekende leerlingen en aankomende fietsers. Het is 

hier druk met taxi’s, bussen en auto’s.  
 

 

Elke woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 
De ouders die dit momenteel veelal doen, zijn binnenkort niet meer in de 

gelegenheid om dit te doen. Daarom zijn we op zoek naar ouders die ons 
“luizenteam” willen versterken. Heeft u interesse? Geef dit dan door per mail aan 

e.vanloon@groeisaaampo.nl of geef 
u op via Parro. Daar zal dit bericht 

ook op komen te staan. 
 

 

Carnavalsvakantie 

Studiedag 3 maart 

Rapporten en rapportgesprekken 

Leerlingen brengen met de auto 

Ouders gezocht voor het luizenkammen 
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In de bijlage de highlights van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 
stichting Groeisaam. 

 

 
In de bijlage een brief van 

Bibliotheek Rivierenland met tips 
om van lezen een feestje te 

maken! Ook op school besteden 
we veel aandacht aan lezen en 
voorlezen en het kiezen van een 

passend leesboek. Lezen is 
namelijk een belangrijk 

onderdeel van de 

taalontwikkeling.  
 

 
In de week van 13 maart nemen we jaarlijks de tevredenheidsonderzoeken over de 

sociale veiligheid bij de leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 af om zo een goed beeld te 
krijgen van de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. We vinden het ook 

belangrijk om te weten hoe ouders hierover denken, daarom ontvangt u voortaan 
in diezelfde week via de mail een link met een korte vragenlijst waarin u kunt 

aangeven hoe u de sociale veiligheid op SBO de Dijk beleeft. Deze informatie wordt 
anoniem met de school gedeeld. Door het invullen van de lijst geeft u ons 

informatie en kunnen we bekijken of het beleid op De Dijk tot tevredenheid leidt of 
dat we stappen moeten gaan zetten om dit te verbeteren. 

Ook voor de leerkrachten is er een tevredenheidslijst. De algemene uitslag van de 
tevredenheidslijsten koppelen we naar u terug. 

 

 
Na enige jaren van afwezigheid komt op 21 maart de 

schoolfotograaf weer foto’s maken van de groepen en de 
leerlingen. Door AVG-regelgeving en de corona-uitbraak zijn er 

de laatste jaren geen foto’s gemaakt. Fijn dat het nu weer 
gewoon kan, want veel ouders hebben hier in de afgelopen 
jaren naar gevraagd. 

Nu hopen op een dag mooi weer en leuke foto’s.  
 

 
De leerlingen zijn dit jaar op Goede vrijdag 7 april en Tweede 

Paasdag 10 april vrij. Dat betekent een lang weekend dit jaar!  
 

Highlights GMR 

Bijlage Bibliotheek Rivierenland 

Afname tevredenheidsonderzoeken  

Schoolfotograaf 

Lang Paasweekeinde 



 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                           

Hopelijk heeft u naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief met boekentips wat vaker samen met uw 

kind (voor)gelezen en genoten van (nieuwe) verhalen. Lezen is erg belangrijk voor hun schoolcarrière, 

maar ook voor de rest van hun toekomst. Taal is overal. Maak daarom van (voor)lezen een feestje. Een 

aantal tips: 

• Kies dagelijks een vast moment, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Maak er een gezellig 

moment van samen. 

• Geef het goede voorbeeld. Pak zelf ook regelmatig een boek of een tijdschrift en moedig uw 

kind aan hetzelfde te doen. 

• Toon interesse. Praat met elkaar over het verhaal. Waar speelt het verhaal zich af? Wie is de 

hoofdpersoon en wat is er leuk aan hem/haar of juist niet? Hoe zou dit verder aflopen? Wat 

vind je mooi aan het verhaal? Het zal mooie gesprekken opleveren. 

• Blijf voorlezen, ook als uw kind al zelfstandig kan lezen.  

• Geef elkaar eens boekentips, bijvoorbeeld in de klassenapp. Van welk boek heeft uw kind 

genoten? 

De Bibliotheek: 

Een lidmaatschap is gratis voor kinderen tot 18 jaar en direct in de bibliotheek of online aan te maken. 

Met de pas kan uw kind ook inloggen op de onlinebibliotheek waar nog meer titels te lezen en/of te 

beluisteren (luisterboeken) zijn. 

Heeft u vragen over lezen of leesmotivatie? Loop dan bij ons binnen in de Bibliotheek bij u in de buurt. 

Bibliotheek Rivierenland 

 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/


 
Highlights GMR-vergadering 13 december 2022 
 
 

 
 

 
Uit de GMR-vergadering van 13 december 2022  

 
 In de GMR van 13 december is de meerjarenbegroting 2023-2027 besproken. De 

vragen vanuit de GMR zijn beantwoord. Het ging hierbij om de stijging in de 
schoonmaakkosten en de GMR heeft het CvB gevraagd of er kwaliteitsnormen zijn 
op dit punt en of deze op de scholen ook gecontroleerd worden.  

 Verder is n.a.v. de begroting gesproken over de instroom en uitstroom van 
personeel en hoe het  ziekteverzuim wordt gemonitord. De GMR is akkoord gegaan 
met de begroting.  

 De kwartaalrapportage en het hiermee samenhangende concept Jaarplan stond ter 
informatie op de agenda. Ook deze financiële zaken zijn toegelicht. 

 Het voorstel van de werkgroep inzet bovenmatig Eigen Vermogen lag ter advisering 
voor. Vanuit de GMR was er vertegenwoordiging in deze werkgroep. Er was de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De GMR gaat akkoord met de keuzes die 
voor de inzet van het Bovenmatig Eigen Vermogen zijn gemaakt 

 De GMR heeft het College van Bestuur verzocht de directeuren te vragen 
medewerkers te stimuleren zitting te nemen in de GMR wegens de vacatures 
personeelsgeleding scholen West Maas en Waal en scholen Druten die nog steeds 
open staan. De GMR vindt het vanwege de balans belangrijk dat er van de scholen 
van de drie gemeentes personeel vertegenwoordigd is in de GMR. Dit ondanks het 
gegeven dat de GMR overkoepelend is en er stichtingsbreed over de 
besluitvorming gedacht wordt.   

 
 
 

 
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol (oudergeleding) en Judith Beck, vacature 
personeelsgeleding 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), vacature personeelsgeleding 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür, per 13 december is er een vacature ontstaan voor de 
oudergeleding, Stefanie Vervoort, Maaike Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB 
*Ilse vervult sinds 2021 de vacature personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken 
van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
 


