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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:
7 maart: oud papier
9 maart: leerlingenraad
9 maart: MR vergadering
13 maart: groep 6, 7, 8 workshop: Een sluwe vos of een koele kikker
16 maart: Open Dag.
16 maart: groep 3, 4, 5 workshop: Meester Minstreel
16 maart: OR vergadering
17 maart: groep 6, 7, 8 voorstelling: Kanonnenvoer
18 maart: groep 6, 7, 8 moskee bezoek in Steenwijk
19 maart: groep 6, 7, 8 opruimactie van de Rova: De week van schoon.
20 maart: groep 5, 6, 7, 8 Scoor een boek: rust
Vrijdag 20 maart volgende nieuwsbrief

Noteer alvast de volgende activiteiten:
Zaterdag 16 mei: Rommelmarkt
Maandag 25 t/m donderdag 28 mei: avondvierdaagse
Vrijdag 29 mei: kinderen vrij i.v.m. studiedag team

Eerste week na de vakantie
Afgelopen maandag zijn onze groepen weer uitgerust begonnen. We denken dat de
griepgolf nu wel achter de rug is, want er waren alleen maandag nog maar twee
leerlingen ziek. Gelukkig waren ze allebei dinsdag alweer op school. We hadden de
rest van de week geen zieke kinderen meer. Houden zo!
Als team hadden we een erg leuke Valentijnskaart bij de post. Dat was afgelopen
maandag een leuke verrassing.

Hallo Wereld
Woensdag 26 februari is het nieuwe thema van Hallo Wereld gestart. Het onderwerp
van dit thema is: Natuur. In de onder- en middenbouw is er gekeken naar hoe een
plantje groeit en bloeit. In de bovenbouw zijn de leerlingen begonnen met het
brainstormen over wat er allemaal onder natuur valt. We gaan daar gedurende de
rest van de week mee door.
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Vreedzame school
Het blok "We hebben oor voor elkaar" is afgerond. We hebben dus gewerkt aan de
manier waarop we met elkaar praten en luisteren. We leren hoe we ons kunnen
verplaatsen in het gezichtspunt van een ander. De kinderen hebben geleerd dat je
kunt verschillen van mening, maar toch vrienden kunt lijven.
Het volgende blok gaat over: We hebben hart voor elkaar.
De bovenbouw gaat werken aan mediatie. Dan worden er ook weer nieuwe
mediatoren getraind.

Luizenpluizen
Vanmorgen, 27 februari, waren er weer ouders op school voor het luizenpluizen. Ze
hebben geen kriebelbeestjes gevonden.

Open Dag
Maandag 16 maart hebben we een open dag op school. Iedereen is dan van harte
welkom om te komen kijken en om mee te doen in de klassen. Er zijn dan ook
mensen aanwezig die kunnen uitleggen over hoe wij het beste uit de leerlingen
proberen te halen.

Scoor een boek
De groepen 5, 6, 7, 8 doen dit jaar mee aan het project Scoor een boek. Dit is een
initiatief van de bibliotheek. Het doel is leesbevordering.
Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk boeken lezen. Wie een boek uit
heeft mag een voetbalsticker op een poster plakken. De boeken die thuis worden
uitgelezen tellen ook mee. Dus daar mag ook een sticker voor geplakt worden. Op 20
maart komt er weer een leesconsulent van de bibliotheek om het een en ander weer
door te spreken met de kinderen.

Oud papier
Zaterdag 7 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Deze keer zijn de ouders
van Indy en Daimy en Layla aan de beurt om te helpen.

Oud papier rooster schooljaar 2019-2020
Van het geld dat we voor het ingezamelde oud papier krijgen, kunnen we een hoop extra
dingen voor onze leerlingen bekostigen: excursies, feestvieringen, knutselmateriaal. Daardoor
lukt het nog steeds om de ouderbijdrage per leerling zo laag mogelijk te houden.
• De wagens waarmee het papier opgehaald worden vertrekken om 9.00 uur vanaf ‘De
Waaier’, het jeugdclubgebouw tegenover De Schutsluis. Dit betekent dat men om
08.45 uur aanwezig dient te zijn om, onder andere, de route te bespreken, de hesjes in
ontvangst te kunnen nemen en de instructie te ondertekenen. De éne wagen neemt de
route door Blokzijl en de ander die van de buitenwegen. Beide wagens zijn voor 12.00
uur terug bij ‘De Waaier’.
• Wie niet kan op de ingeroosterde datum dient zelf voor vervanging te zorgen. Graag
voornoemde wijziging(en) doorgeven aan Niek Dunnink:
niek_dunnink_28@hotmail.com
of 06-15503626.
• Let op: op de kraakwagen mogen geen personen jonger dan 18 jaar staan.
• Indien mogelijk: draag veiligheid schoenen met stalen neus
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Datum
7-sep-19
5-okt-19
2-nov-19
7-dec-19
4-jan-20
1-feb-20
7-mrt-20
4-apr-20
2-mei-20
6-jun-20
4-jul-20
1-aug-20

Naam 1
Ella, Hanne, Laurie Dunnink
Wesley Hoekstra
Noud Assinck
Tijs van den Heuvel
Rens, Stijn Prins
Noa Smit
Indy Oenema
Daimy van Gerner
Niek Klarenbeek
Daphne Smit
Mats Rabbinge
Kaya Louvet
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Naam 2
Fabienne Rabbinge
Max, Bas Hoekstra
Jens, Carst, Sem Klinkert
David en Thomas van Beek
Larim Malek
Sem, Lola van Zoggel
Sam de Jonge
Jade, Jolijn, Ruben Koch
Jade, Jolijn, Ruben Koch
Tijn Mak
Vera Schoppert
Quinty Lijster

Ingekomen post
Scoor een boek
Enkele weken geleden zijn we op school gestart met de officiële ‘aftrap’ van Scoor een
boek! De landelijke campagne Scoor een boek! combineert bewegen met lezen. Doordat er
een wedstrijdelement ‘de voetbalwedstrijd’ aan zit, stimuleert dit (hopelijk) de kinderen om
door en veel te lezen.
Tijdens de ‘aftrap’ in de klas, kregen de kinderen een motiverende videoboodschap te zien
van Filip Bednarek, keeper van sc Heerenveen. Daarna werd onder leiding van de
leesconsulent van de bibliotheek (Marijke van den Berge) balspelletjes gecombineerd met
boeken gedaan. Spelenderwijs kwamen ze zo in aanraking met veel boeken.
Vol enthousiasme wordt er sindsdien door de kinderen flink gelezen om zo te scoren met
boeken. Op 23 april wordt het project Scoor een boek! afgesloten met het ‘fluitsignaal’. Dit
wordt een middag vol sport en spel samen met de andere deelnemende scholen in Kop van
Overijssel. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit plaatsvinden op het veld van vv Steenwijk. Noteer 23
april alvast in uw agenda en kom uw kind aanmoedigen. Hier wordt ook de eindscore en
winnaar van Scoor een Boek! bekend gemaakt.
Tijdens ‘de rust’ komt Marijke van den Berge van de Bibliotheek weer in de klas en krijgen de
leerlingen de tweede videoboodschap van Filip te zien. Hoe gaat het met de lezers, wat is de
ruststand? Gaan we de tactiek aanpassen, gaan we vol in de aanval of kiezen we voor
verdedigen?
Met het project Scoor een Boek slaan bibliotheken, basisscholen en eredivisieclubs de handen
ineen. Kinderen in Nederland lezen steeds minder, terwijl goed leren lezen en leesplezier voor
opgroeiende kinderen van groot belang is. Het is goed voor het leesbegrip, maar ook voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit.
Ruim 22.000 leerlingen van 588 verschillende basisscholen uit het hele land gaan 9 weken aan
de slag om zoveel mogelijk boeken te lezen (‘scoren’). Ze worden daarbij door profvoetballers
gestimuleerd om boeken te gaan lezen.
Sc Heerenveen is de eredivisieclub die dit jaar verbonden is aan de Kop van Overijssel.
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Aan dit project doen vijf scholen uit de Kop van Overijssel mee: obs De Rolpaal (Blokzijl), KC
De Buuzekaemp (Belt-Schutsloot), Samenlevingsschool De Lisdodde (Wanneperveen) en obs
De Samensprong en KC Willem-Alexander, beiden uit Steenwijk.

Save the date!
Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van
het verzuim en organiseert daarom een inspiratiebijeenkomst voor ouders en professionals.
Datum: 16 maart 2020
Tijd: van 16.00 – 17.30 uur of 20.00-21.30 uur
locatie: Vestzaktheater in de Meenthe
Voor wie: alle ouders en professionals in
Steenwijkerland
Centraal staat: hoe voeren we als ouders en professionals
het goede gesprek over verzuim. Het belooft een inspirerende theatervoorstelling te
worden.
Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort!
De uitnodiging volgt…..
Namens het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland
Jacquelien Nijboer (voorzitter)
T 06 - 10 92 76 54

