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   De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben de afgelopen periode 

de uitdaging gehad de juiste VO-school te kiezen. Natuurlijk komt dat op zijn 

pootjes terecht. Het duurt weliswaar nog enkele maanden, maar die zijn 

voorbij voor je het weet. Maar voor het zover is, staat er nog één en ander 

op stapel. Op dit moment ligt de focus op de komende feestavond. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. 

   Sinds de voorjaarsvakantie hebben we geen BSO meer op de Rolpaal. 

Jammer, maar gelukkig zijn er wel alternatieven. In dat kader verwijs ik ook 

naar het artikel van KOErine, verderop in deze nieuwsbrief. Misschien de 

moeite waard om eens nadere info op te vragen. 

   Vrijdag 15 maart is er weer een landelijke stakingsdag. Ook leerkrachten 

van De Rolpaal staken mee. De school is die dag gesloten. Doel van de 

staking is slechts ten dele een beter salaris en minder werkdruk voor de 

leerkrachten. Ook is het van belang een signaal af te geven, dat het 

lerarentekort nu al tot problemen leidt en dat in de toekomst alleen nog 

maar meer zal doen. Het is dus zaak het vak weer aantrekkelijk te maken 

voor nieuwe meesters en juffen.  

   Ook zijn de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar weer gestart.  

Hoe ziet de formatie (beschikbare uren) er uit? Wie gaat welke groep doen 

en op welke dagen? Maar ook: wat zijn onze ambities en speerpunten voor 

komend jaar en de jaren erna? Bij de start van het nieuwe schooljaar moet 

er namelijk ook weer een nieuw schoolplan liggen. Het huidige (2015-2019) 

loopt namelijk af. Kortom, genoeg te doen.  

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Met name vraag ik uw aandacht voor 

de artikelen op pagina 2. Samen staan we voor een prachtige school met 

prachtige activiteiten. Dat krijgen we alleen voor elkaar met uw steun…. 

waar we natuurlijk als vanzelfsprekend van uit gaan 😉 

Wat actueel is 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Maandag 11 maart OR 

Woensdag 13 maart leerlingraad 

Donderdag 14 maart Schaatsen in Thialf 

Vrijdag 15 maart stakingsdag 

Dinsdag 19 maart workshop selfie 3-4-5 

  Open Ochtend 

Vrijdag 22 maart volgende nieuwsbrief 
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     Al gezien hoe mooi  
de school weer versierd is? 
Topouders! 
Complimenten van ons! 
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Op onze school organiseren we diverse activiteiten, wat niet zou lukken 
zonder de ondersteuning van onze ouders. Een belangrijk orgaan 
daarbij is de OR (ouderraad). Onze OR-leden denken mee en zijn actief 
betrokken bij de school en haar activiteiten. U begrijpt het al, een 
school kan niet zonder de OR. Aan het eind van het schooljaar en aan 
het begin van het nieuwe schooljaar zal ruim de helft aantal OR-leden 
afscheid nemen.  
Graag verwelkomen we nieuwe OR-leden. Lijkt het u leuk (en dat is het!) 
om in de OR uw steentje bij te dragen aan De Rolpaal? Meld u dan 
aan! Wilt u eerst graag nog iets meer weten over de rol en taken van de 
OR?  
Schroom dan niet één van de OR-leden aan te schieten of op school 
langs te komen. Of neem een kijkje op onze website, op de pagina van 
de OR. 

Van de OR 

De rommelmarkt is een belangrijke pijler in de begroting van de 
Ouderraad. Met het geld dat hiermee wordt verdiend kunnen onder 
meer extra middelen worden gekocht. De ouderbijdrage komt hiermee 
een stuk lager uit dan op andere scholen. Het vereist echter ook veel 
werk. Van alle ouders wordt dan ook verwacht dat zij meehelpen met 
de voorbereiding of organisatie van de markt. Echter, het is niet alleen 
maar belangrijk voor de school en dus onze kinderen, maar vooral ook 
heel gezellig en leuk! 
 
De jaarlijkse rommelmarkt van De Rolpaal is dit jaar op  
zaterdag 25 mei 2019. Reserveer deze dag dus alvast in uw agenda.  
 
Om van de rommelmarkt ook dit jaar weer een succes te maken, is de 
rommelmarktcommissie op zoek naar nieuwe commissieleden, die 
willen helpen bij de organisatie.  
 
Als u meer wilt weten, dan geven wij van de rommelmarktcommissie 
graag toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Louvet 
Martin Kamphuizen 
Harry de Jonge 
Falentijn Assinck 
 

Rommelmarkt 25 mei 

Na iedere schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op 
hoofdluis. Een klusje dat relatief snel geklaard is…. mits er voldoende 
‘luizenpluizers’ voorhanden zijn. En daar zit hem momenteel nou net de 
kneep. We hebben namelijk maar twee ‘luizenpluizers’ beschikbaar op 
dit moment. Die werken er hard aan, alle leerlingen te checken. 
Waarvoor hulde. Het zou echter wel erg fijn zijn, wanneer dit team 
versterkt wordt met nog een paar extra handen. 
Daarom een dringend verzoek aan al onze ouders: meld u aan om mee 
te helpen. Vele handen maken licht werk. 
 

De luizenmoeder (maar dan anders) 

Donderdagmiddag, 14 maart, is er voor de kinderen van de groepen 3 
t/m 8 een leuke schaatsmiddag in Thialf. We vertrekken om 12.30 uur uit 
Blokzijl. We verwachten om 16.00 uur weer terug te zijn.  
Instructeurs staan klaar om de kinderen op een leuke manier 
schaatsvaardigheden bij te brengen en spelletjes te doen. 
Zorgt u er voor, dat de kinderen handschoenen, muts en schaatsen 
meenemen? Wanneer een kind geen schaatsen heeft, kunnen deze in 
Thialf geleend. Geef dit in dat geval maandag aan juf Janny door en 
vermeld daarbij ook de maat. 
Kinderen die echt niet mee willen, mogen op school blijven hun 
schooltaken af maken. 
 

Schaatsen in Thialf 
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In deze lessenserie gaat het over de kunst van het kijken. Over het verschil 
van kijken en zien. De kinderen kunnen vaak nog onbevangen kijken en zich 
verwonderen. Kinderen kijken veel naar afbeeldingen, maar kloppen die 
plaatjes wel met hoe de werkelijkheid is? En kijkt niet iedereen altijd door een 
gekleurde bril. We hebben een aantal vragen onderzocht zoals; 
-Is iets waar als je het zelf hebt gezien? 
-Waarom zien we niet allemaal hetzelfde als we naar hetzelfde plaatje  
 kijken? 
-Hoe kun je onzichtbare dingen zoals liefde, gevaar of vertrouwen toch zien? 
-Kun je kijken met je hart? 
Ik ben deze lessenserie begonnen met Ik zie…ik zie wat jij niet ziet…. Eerst 
met kleur, daarna vorm en tot slot met het kijken door een koker. De 
leerlingen kregen allemaal een gekleurde bril op, de vraag was ziet de klas 
er nu anders uit? Heeft kijken met emotie te maken? Verschillende verhalen 
voorgelezen die te maken hadden met kijken, leerlingen in OB hebben hun 
eigen bril gemaakt. Naar aanleiding van het filmpje van Krokodil en het 
meesterwerk hebben leerlingen hun eigen schilderij getekend of geverfd. De 
MB heeft een PowerPoint gekeken met Optische illusies. En zij hebben het 
filmpje man in de wolken gezien waarbij het schilderij zijn waarde verloor. 
Hoe goed kijk je naar de andere kinderen , hier hebben we verander 
spelletjes gedaan en met snoepjes laten zien hoe kleuren tot een vorm 
kunnen komen als je er warm water over heen giet. Bij de MB hebben we 
gekeken naar de roze en zwarte bril. Leerlingen hebben ervaren dat emoties 
te maken hebben met hoe je kijkt naar iets. 
We wisselen van groepen dus na de vakantie krijgt de OB en MB les van juf 
Jinke met hetzelfde thema. 
In meester Mehmet zijn les is er een terug blik geweest naar zijn eerste les, de 
leerlingen wisten nog heel veel. En is er gesproken over moed in de islam. 

Met vriendelijke groet Hennie Vis HVO docent. 

Hallo Wereld HVO 
thema ‘Kijken met andere ogen’ 

Hallo Wereld GVO 
thema ‘Kijken met andere ogen’ 
  Na de kerstvakantie zijn we gestart met dit thema. In de eerste les hebben 
we nog teruggekeken naar kerst met het verhaal van Driekoningen (6 
januari). Ze zagen een bijzondere ster en wisten dat dit iets speciaals 
betekende. Ook keken we al vooruit naar het nieuwe jaar met wensen en 
goede voornemens. Naast een grappig filmpje van Dylan Haegens zagen 
we ook een prachtig filmpje over een boemerang van goedheid. Wat kan 
er gebeuren als we iets goeds doen voor een ander? Juf Janny vertelde 
meteen van een eigen ervaring die heel mooi aansloot bij het filmpje. 
  Door ziekte heb ik daarna nog twee lessen gegeven over het thema. We 
ontdekten dat we heel verschillend naar hetzelfde kunnen aankijken. Om 
het zelf te ervaren had ik een kleurrijk schilderij meegenomen, waarbij de 
leerlingen als een soort gids in een museum, de bezoekers mochten vertellen 
over het schilderij. Prachtig kwam naar voren dat er verschillende dingen 
werden waargenomen en dat het ook verschillende gevoelens en emoties 
opriep bij de leerlingen. 
  Met verhalen, zoals dat van de vijf blinden en de olifant (uit andere 
godsdiensten afkomstig), maar ook met het bijbel-verhaal over Zacheüs, 
dachten we verder na over het thema. 
  In de laatste les hebben we, aan de hand van het verhaal van de verloren 
zoon, geprobeerd in andermans schoenen te gaan staan. Net als in het 
programma van de rijdende rechter, moesten we getuigen voor de 
verschillende personages van het verhaal. En tot slot nog een verhaal uit het 
Hindoeïsme over Gandhi als rechter. Zie ook het lied van De Dijk bij deze les. 
  In de IGVO-les van meester Mehmed benadrukte hij dat het bij de Islam 
gaat om het wedijveren om het goede te doen. Het hebben van een goed 
karakter, waarbij verbondenheid, respect en vriendschap heel belangrijk is. 
Hoe kijk je naar je medemens? Respecteer je de ander? 
  Hij eindigde de les met een verhaal ‘Kleren maken de man’, waarin een 
man in zijn werkkleding niet gezien werd op een bruiloftsfeest, maar in zijn 
mooiste kleren alle aandacht kreeg. Hij gaf het eten dat hij kreeg aan z’n 
mantel en zei tegen zijn gastheer: “Het zijn de kleren aan wie u dit eten hebt 
gegeven en niet aan de man die erin zit”. 

De Dijk: Ga in mijn schoenen staan 
 
Als ik nou jou was, en jij dan mij was,  
als dat zou kunnen 
En wij konden kijken  
in elkaars hoofd met elkaars geest 
Als je alles kon bekijken met andere ogen 
Dan zou je zien,  
dat je steeds ziende blind bent geweest. 
 
Ga in mijn schoenen staan 
Ga in mijn schoenen staan 
Had je mijn schoenen aan 
Wat had jij gedaan? 
Ga in mij schoenen staan 
 
Jouw hele wereld 
is net zo ruim als jij kan denken 
Wat je wilt zien, dat zie je om je heen 
Dus wees voorzichtig  
in je oordeel over een ander 
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 
Wat je zaait, wat je zaait, zal je ook oogsten 
En jij en ik, wij zijn in wezen allemaal één. 
 
Al dat gedonder in de wereld  
om steeds hetzelfde 
Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid 
Weet je, als ik vleugels had  
zoals een engel 
Dan vloog ik naar de hoogste bergtop  
en schreeuwde het uit: 
 
Refrein:  
Ga in mijn schoenen staan,…… 
Wat had jij gedaan? 
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Informatie van derden: 

Zoals bekend heeft Tinten de stekker getrokken uit de BSO op de 
Rolpaal. Voor wie evenwel gebruik zou willen maken van BSO of 
van kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen is er een alternatief. 
Kinderopvang KOErine in Scheerwolde biedt opvang in een 
agrarische omgeving. Doel is een kind veilige, huiselijke, sfeervolle 
opvang te bieden. Op 5 auto-minuten van Blokzijl. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. 
KOErine handelt via de ‘groene pedagogiek: veel naar buiten, 
zoals naar de speelweide of de dierenweide ernaast. 
Kinderen die gebruik maken van de BSO bij KOErine worden van 
school opgehaald. 
Meer info op de website: www.kinderopvangkoerine.nl 
Of mail voor meer informatie naar info@kinderopvangkoerine.nl 
 

Kinderopvang en BSO KOErine 

Steenwijkerdiep Zuid 10b 
8371 TE Scheerwolde 
0521-795102/06-13232256 
www.kinderopvangkoerine.nl 
info@kinderopvangkoerine.nl 
 


