
 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakelijke ouderavond 

Helaas blijft corona roet in het eten gooien. 
Gezien de afgelopen maandag afgekondigde maatregelen, kan de ouderavond op 7 
oktober niet door gaan. 
De informatie die we als school, OR en MR die avond met u wilden delen, komt nu via 
een andere weg naar u toe. 
Zodra het weer kan en mag organiseren we alsnog een coronaproof ouderavond. 
Het contact is immers al geruime tijd tot een minimum beperkt. Er is, in ieder geval 
vanuit school, behoefte elkaar te ontmoeten. 
Zodat we weer met elkaar van gedachten kunnen wisselen, informatie en vragen 
uitwisselen et cetera. 
 

Hallo Wereld 

Gelukkig hebben we een juf voor het GVO-gedeelte van Hallo Wereld. Ze heet juf 
Liesbeth. Afgelopen woensdag is ze in de Bovenbouw begonnen. Juf Hennie is de 
komende periode in de Midden- en Onderbouw. We werken nog steeds aan het thema 
tijd. Dit sluit ook mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek: En Toen. 
 

Luizenpluizen 
Donderdag 24 september zijn de moeders die zich bezighouden met het luizenpluizen 
nog weer op school geweest om "te pluizen". Er zijn geen beestjes meer gevonden. 
Iedereen heeft erg zijn best gedaan om de plaag snel onder controle te krijgen. 
 

MR verkiezingen 

Van maandag 19 oktober tot en met 23 oktober organiseert de MR verkiezingen. De 
reden hiervoor is dat, na onze oproep in de nieuwsbrief Johan Kooi zich kandidaat 
heeft gesteld voor de MR en dat Melanie Kuiper zich herkiesbaar stelt. 

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

30-09 tot 11-10-2020 : Kinderboekenweek 

oud papier: 03-10-2020 

leerlingenraad: 05-10-2020 

herfstvakantie: 12-10 t/m  16-10-2020 

luizenpluizen: 22-10-2020 

nieuwsbrief: 23-10-2020 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Onze twee kandidaten stellen zich hieronder aan u voor: 

Beste ouders, 
Binnenkort zijn de MR verkiezingen en ik ben een van 
de kandidaten op wie jullie kunnen stemmen. Ik ben 
Melanie Kuiper, getrouwd met Falentijn en moeder 
van Noud (groep 8) en Jort (groep 1). Ik werk als 
beleidsadviseur bij Waterschap Drents Overijsselse 
Delta in Zwolle.  

Sinds 2014 zit ik in de MR, de eerste 4 jaar als lid, de laatste 2 jaar als voorzitter. Ik doe 
dit nog steeds met veel plezier, daarom heb ik besloten om me weer herkiesbaar te 
stellen voor de MR.  
Als MR lid denk ik graag constructief mee met het onderwijsbeleid binnen de Rolpaal, 
waarbij ik het belang van alle kinderen voorop stel. Dit doe ik door mee te denken hoe 
de diverse talenten van de kinderen zoveel mogelijk ontwikkeld kunnen worden 
(stimuleren van zowel creatieve vakken, alsook toepassen van technologie in de school 
(onderzoekend leren) en mogelijkheden voor onderwijs via Klusklas of Plusklas) . 
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust, ik ben regelmatig op school om Jort (en 
Noud) te brengen of te halen.           
 Vriendelijke groet, Melanie Kuiper   
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U ontvangt in de week voor de herfstvakantie een stembiljet waarop u uw voorkeur 
kunt aangeven. Dit kan van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober (uiterlijk 14.00 
uur) in de MR-stembus bij de hoofdingang. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw stem! 
Namens de medezeggenschapsraad 
Kim, Marijke en Froukje 
 

Oud papier 

Zaterdag a.s. kan het oud papier weer aan de weg gezet worden. Welke ouders aan de 
beurt zijn staat op Social Schools. 
 

Nieuw zand 
Als alles loopt zo het is afgesproken krijgen we in de herfstvakantie nieuw zand in de 
zandbak. Ook zal de rubber ondergrond onder de speeltoestellen vervangen worden 
door Decowood. Dus hopelijk ligt het schoolplein er na de vakantie weer mooi bij.  

 

Ingekomen post 

  

 

KOM IN DE HERFSTVAKANTIE POMPOENEN SNIJDEN! 

Net zoals voorgaande jaren gaan we ook deze herfstvakantie (Halloween) 
pompoenen snijden! 
Ga zelf lekker aan de slag met een pompoen. Wij hebben leuke sjablonen, maar 
je kunt natuurlijk ook lekker creatief zelf iets bedenken. 
Is je pompoen klaar, dan krijg je een lampje en kun je 'm testen in een speciale 
'donkere kamer'. 
Hoe gaaf is die geworden? 
 
In verband met de RIVM richtlijnen hebben we dit keer 3 tijdsblokken: 
Datum: Woensdag 14 oktober 
14:00 - 17:00 uur 
Datum: Zaterdag 17 oktober 
10:00 - 13:00 uur 
14:00 - 17:00 uur 
Reserveer ruim op tijd je gewenste tijdsblok. Vol = vol 
 
De kosten zijn € 5,00 per pompoen, inclusief 1x ranja, koffie of thee. 
Reserveer nu via 0527 203 791! 
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