
 

V 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Weer begonnen 
Deze week ben ik weer gestart op het  ‘oude nest’. 
Dat voelt goed. Alsof ik niet ben weg geweest. Hoewel, op De Rolpaal is wel het één en 
ander veranderd: wat een prachtige schoolinrichting heeft die gekregen. Nieuwe vloeren, 
nieuwe meubels, het ziet er allemaal heerlijk fris en anno 2021 uit. 
Een andere actualiteit is de studiemiddag van donderdag, met als thema ‘mentorentraining’. 
Willeke Mos (opleider in school) verzorgt deze training aan de teams van Beatrixschool en 
Rolpaal. Een mooi voorbeeld van samen optrekken in het cluster. De mentorentraining is er 
op gericht nòg beter de PABO-studenten te begeleiden die bij ons stage lopen. 
Ik zie er naar uit u allen, zonder teveel corona-beperkingen, te kunnen ontmoeten.  
Jan Oosterhof 

 

Kinderpostzegels 
De bovenbouw heeft weer heel goed z'n best gedaan met het verkopen van 
kinderpostzegels. Dit keer wordt het geld gebruikt voor kinderen die extra hulp/kracht nodig 
hebben, doordat ze de coronatijd heel slecht zijn doorgekomen. 
 

Kinderboekenweek 
We werken op school nu heel erg aan het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je 
wil. In de kleutergroep is een bakkerij nagebouwd. Met knutselen worden allerlei beroepen 
uitgebeeld. Ook lessen begrijpend lezen worden erop aangepast en wordt er gelezen over 
bepaalde beroepen (bv. Tornadojager, geheimagent) 
 

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

12-10-2021: Dode Hoekles 

13-10-2021: Bovenbouw uitstapje Wieden 

18 t/m 22-10-2021: Herfstvakantie 

25-10-2021: weer naar school 

27-10-2021: luizenpluizen 

29-10-2021: Juf Iris en Janny vieren verjaardag 

29-10-2021: volgende nieuwsbrief 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



Veel kinderen krijgen tijdens de Kinderboekenweek een nieuw leesboek. De kassabonnetjes 
daarvan willen we heel graag op school verzamelen. We mogen namelijk voor 20% van het 
totaalbedrag aan kassabonnen boeken uitkiezen. Dat is natuurlijk weer heel fijn voor onze 
schoolbieb. We merken op school dat er steeds meer leerlingen echt met plezier aan het 
lezen zijn. 
 

Dode Hoek les 
De groep 5 t/m 8 hebben komende dinsdag 12 oktober een les 
over de Dode Hoek. Deze les wordt gegeven door mensen van 
Veilig Verkeer Nederland.  
We moeten die dag al om 8.15 uur bij Rodi Trickspecials, 
Scheepsdiep 5, Blokzijl zijn.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen daar op eigen houtje heen. De leerlingen die daar niet 
op eigen houtje heengaan, moeten om 8.00 uur op school zijn. Dan vertrekken we met naar 
Rodi. 
Het is wel de bedoeling dat de kinderen die zelfstandig naar Rodi gaan, daar echt om 8.15 
uur zijn en niet veel eerder. Daar is geen ruimte om eerst even te spelen. 
 

Expo 
De Expo die voor 15 oktober gepland staat kan helaas niet op de manier zoals we hoopten 
doorgaan. Ouders mogen nog steeds niet allemaal tegelijk in school komen.  
We communiceren nog over hoe we alle mooie kunstwerken wel kunnen laten zien. 
 

Activiteiten Sport en Bewegen 
Op 21 oktober, organiseert de buurtsportcoach van Sport Service Zwolle een evenement in 
het Sportcomplex de Waterwyck in Steenwijk. Het meedoen is gratis. Zie hierover de bijlage.  
Details: 
Groepen 1/2: Welkom van 12.00 tot 13.30 in ons speelparadijs (inloop 11.30). Ouders kunnen 
meedoen of lekker toekijken.  
Groepen 3/4: Welkom van 14.30 tot 16.00 in ons speelparadijs (inloop 14.00). Ouders kunnen 
meedoen of lekker toekijken 
Groepen 5 t/m 8: SPORTNITE! Gebaseerd op de immens populaire game 'Fortnite', maar dan 
in het echt. Er zijn twee momenten om deel te nemen. Van 11.30 tot 13.30 & van 14.00 tot 
16.00 
 
Een aantal weken geleden hebben alle leerlingen het boekje Sjors Sportief/Creatief 
meegekregen. Verschillende kinderen hebben daaruit wel een activiteit gekozen. Bv. zeilen. 
Voor meerdere activiteiten kan nog steeds aangemeld worden. 
 

Expeditie Turf 
De bovenbouw heeft woensdag 13 oktober de Expeditie Turf in de Wieden te Sint 
Jansklooster. Ze leren dan hoe turf gemaakt werd. Het is dus een beetje geschiedenis en een 
beetje les over de natuur.  We hebben er zin in. 
 

School versierd 
Woensdag avond hebben een aantal ouders de school in herfstsfeer gebracht. Het ziet er 
weer gezellig uit.  
 



Luizenpluizen 
Na de herfstvakantie, op 27 oktober, gaat een aantal ouders weer luizenpluizen. Vorige week 
zijn deze ouders ook nog een ochtend bezig geweest, omdat er toen ineens een kleine 
uitbraak was. Doordat er meteen goed gereageerd is, was het al meteen weer opgelost.  
Ook waren ouders toen thuis even extra alert en hebben gecontroleerd op kriebelbeestjes.  
Het groepje ouders wat met het luizenpluizen bezig is, zou het fijn vinden als ze nog 
versterking krijgen. Dus wie 27 oktober tijd heeft kan zo aansluiten om te helpen. 
 

Verjaardagen  
Vrijdag 29 oktober vieren juf Janny en juf Iris hun verjaardag. Juf Iris was 28 september jarig 
en juf Janny is 1 november jarig. De bovenbouw maakt van deze viering altijd een erg 
gezellige dag.  

 

Vakantierooster 
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

  

Vrije dagen i.v.m. studiedagen en overig 

studiemiddag(!) team   7 oktober 2021 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

studiemiddag(!) team   1 november 2021 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

studiemiddag(!) team 30 november 2021 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

vòòr kerstvakantie 24 december 2021 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

studiedag team 12 januari 2022 (Op Kop-dag) 

studiedag team 28 februari 2022 

studiedag team   3 juni 2022 (datum onder voorbehoud: vrijdag na avondvierdaagse) 

studiedag team 27 juni 2022 

vòòr zomervakantie 15 juli 2022  (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 
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