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Nieuwe maatregelen omtrent Corona  
  

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 
september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting.   
In overleg met het stichtingsbestuur van Opkop is het volgende afgesproken:  

• Daar waar nodig vraagt de school advies aan de GGD over corona gerelateerde 
klachten bij kinderen.  
 

• Kinderen die positief zijn blijven thuis in quarantaine en volgen de regels vanuit de 
GGD.  
 

• Kinderen die momenteel in quarantaine zitten mogen vanaf maandag 20 september 
weer naar school mits zij geen Corona gerelateerde klachten hebben.  

 
 

Kinderpostzegels 
 
De bovenbouw doet ook dit jaar weer mee met de kinderpostzegelactie. Deze actie loopt 
van woensdag 29 sept. t/m woensdag 8 okt. De kinderen gaan dan op pad om verschillende 
producten, waaronder de kinderpostzegels, te verkopen. Hiermee wordt geld ingezameld 
om kinderen kansen te geven op een betere toekomst. 

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

 

Kinderpostzegelactie:  29-09-2021 

Oud papier:  02-10-2021 

Studiemiddag team:  07-10-2021 

Volgende nieuwsbrief: 08-10-2021 

Kinderboekenweek:  6 t/m 17-10-2021 

Zakelijke ouderavond:  13-10-2021 

Rolpaal Expo:  15-10-2021? 

Herfstvakantie:  18 t/m 22-10-2021 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

 

2021-2022

  

17 september  2020  

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



Studiemiddagen team 
 
Het team heeft nog drie studiemiddagen, die pas deze week in de agenda zijn bijgeschreven. 
Het gaat om donderdagmiddag 7 oktober, maandagmiddag 1 november en dinsdagmiddag 
30 november. Alle leerlingen hebben dan vanaf 12.00 uur vrij.  

 

Kinderboekenweek 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Kinderboekenweek. Deze start op maandag 6 
oktober en duurt tot aan de herfstvakantie. Als het door mag gaan in verband met corona, 
hebben als afsluiting een Expo gepland op 15 oktober op school. Alle kinderen mogen hun 
ouders dan laten zien wat zij hebben geknutseld en geleerd over het thema van de 
Kinderboekenweek: Worden wat je wil. Over de Expo komt in de volgende nieuwsbrief meer 
informatie. 
 
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden. Bruna organiseert dan weer de 
succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je 
schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. Zie voor 
meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Gezocht: Kascommissielid 
 
De ouderraad zoekt nog 1 nieuw kascommissielid, die samen met een ervaren 
kascommissielid de financiële boekhouding over schooljaar 2020-2021 wil controleren.  
De controle zal in overleg plaats vinden in september of oktober en kost ongeveer een 
uur. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Falentijn Assinck (f_assinck@hotmail.com). 
 

Bericht vanuit de MR 
 
 Zoals jullie weten heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad 
heeft verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast 
heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het 
schoolbeleid. Bij de Rolpaal bestaat de MR uit: 
Kim Dedden (leerkracht) 
Froukje Guldemond (leerkracht) 
Marijke Losekoot (ouder) 
Melanie Kuiper (ouder) 
Ieder lid van de MR is gekozen voor 3 jaar. Na 3 jaar zit de termijn erop en moeten nieuwe 
verkiezingen worden gehouden. Dit jaar is Marijke Losekoot aftredend en herkiesbaar. 
 Verkiezingen zijn interessanter als er ook echt wat te kiezen valt. Daarom deze oproep: zijn er 
ouders die graag deel willen gaan uitmaken van de MR? Zo ja, meld je uiterlijk 30 september aan bij 
(een van de leden van) de MR. Dan kunnen we dit jaar, net als vorig jaar, echte verkiezingen houden. 
  
Mocht je twijfelen en/of vragen hebben over de MR, dan kun je ook altijd een van de MR leden 
benaderen. 
Vriendelijke groet,  
De MR 



Sjorssportief 
 
Alle leerlingen krijgen vandaag een boekje mee naar huis. Hierin staan allerlei sport-, dans- en andere 
activiteiten. Kinderen kunnen dan een aantal keren gratis meedoen met de activiteit van hun keuze. 
De activiteiten zijn over het algemeen helemaal gratis. 
 

Portfolio's 
 
De leerkrachten zijn alweer druk bezig met de sart cq coachgesprekken met de leerlingen. Het zou 
fijn zijn als de verslagen van deze gesprekken meteen in de portfolio's gedaan kunnen worden. 
Daarom onze vraag: Kunnen alle portfolio's weer meegenomen worden naar school? 
Het is de bedoeling dat de portfolio's van groep 1 t/m groep 8 worden gebruikt om zo de hele 
ontwikkeling tijdens de basisschool periode bij elkaar te houden. 
 

Razzia 
 
De bovenbouw is afgelopen donderdag naar de voorstelling Razzia geweest. Als voorbereiding hierop 
hebben we veel gekeken en gepraat over de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Steenwijkerland 
vond deze voorstelling zo belangrijk voor de kinderen dat zij ervoor gezorgd hebben dat alle kinderen 
uit het buitengebied werden vervoerd met de bus. 
Onze kinderen vonden het een indrukwekkende voorstelling. 
 

 

 

 

 

 


