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Sporten 
In de meivakantie worden er door de buurtwerkers allerlei sportactiviteiten georganiseerd. 
Ook in de eigen kern, dus Blokzijl. Hiervoor kunnen de kinderen aangemeld worden vanaf 
19 april. Zie hiervoor de flyer onderaan deze nieuwsbrief. 
 

Koningsspelen 
Komende vrijdag 23-04 houden wij de jaarlijkse Koningsspelen.  De leerlingen gaan per 
groep spelletjes en activiteiten doen. Als team begeleiden we de groepen zelf, hier passen 
we de activiteiten ook op aan, zodat we het dit keer zonder ouders kunnen laten doorgaan. 
De landelijke organisatie van de Koningsspelen heeft het Koningsspelen ontbijt afgelast in 
verband met corona. Dat vinden wij ook niet zo erg, als de spelletjes maar door kunnen 
gaan.  
De kinderen hoeven die dag geen fruit en drinken mee te nemen voor de pauze, daar 
zorgen wij voor. 
Het zou wel handig zijn als de leerlingen van de bovenbouw in sportkleding naar school 
komen, omdat wij de Koningsspelen gebruiken als een soort sportdag. We hebben ook een 
activiteit op het grasveld bij school, dus ze moeten wel schoenen aan hebben die geschikt 
zijn voor buitensporten. 
De Koningsspelen zijn om 12:00 uur afgelopen, dan begint voor meivakantie voor alle 
leerlingen. De kinderen hebben dus vanaf 12:00 uur vrij. 
 

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

Aanmelden sporten in de meivakantie: 19-04-2021 

 

Koningsspelen: 23-04-2021 

 

Meivakantie: 23-04-2021 12:00 uur -t/m 07-05-2021 

 

Oud papier: 01-05-2021 

 

Weer naar school: 10-05-2021 

 

Hemelvaart: 13-05-2021 en 14-05-2021 

 

Route 8 eindtoets groep 8: 11-05-2021 

 

Luizenpluizen: 20-05-2021  

 

Pinkstermaandag vrij: 24-05-2021 

 

Studiedag: 28-05-2021 
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Nieuwe directeur 
Er is een sollicitatiecommissie gevormd om de nieuwe directeur te kunnen kiezen. Op Kop 
heeft een speciaal bureau ingeschakeld om de procedure te starten. Dit bureau zal goede 
kandidaten selecteren waarna de sollicitatiecommissie met de betreffende mensen 
gesprekken zal voeren.  
We hebben een gezamenlijk commissie met de Beatrixschool, omdat de nieuw te 
benoemen directeur ook dit cluster zal gaan leiden.  
Voor onze school zitten MR-lid Marijke Losekoot, de moeder van Tijn uit groep 5, en juf 
Froukje namens het team in de commissie. We hebben afgelopen week met het hele team 
en het MR al met elkaar gesproken via Teams, wat wij verwachten van de nieuwe directeur. 
Afgelopen donderdag hebben de mensen van onze school en de Beatrixschool met Ingrid 
Tissingh van het stafbureau een profiel opgesteld. Nu is het even afwachten wat er aan 
sollicitaties binnenkomt. Het is wel de bedoeling dat het een en ander snel wordt afgerond, 
zodat we zo kort mogelijk zonder directeur zitten. 
Jan rondt alles wat afgerond moet worden voor de vakantie al zo goed mogelijk af voor 1 
juni. Wat dan nog niet kan wordt overgelaten aan de locatie coördinator. We denken dat 
dit helemaal goed zal komen. 

 

Vaste aanstelling 
Juf Jerina heeft een vaste aanstelling gekregen bij Op Kop. We zijn heel blij met onze collega 
in vaste dienst. Zij begint na de zomervakantie op de Slinge in Oldemarkt. Maar voor ons 
verandert er na de meivakantie al wat, want Jerina zal dan ook op de vrijdag in Kuinre op de 
De Ruyterschool werken. Ze werkt daar nu ook al en na de meivakantie dus de hele week. 
Dat betekent voor ons dat er na de meivakantie op de vrijdag iemand anders in de 
bovenbouw zal zijn. Iris Ruijsch zal dan bij ons de bovenbouw op de vrijdag overnemen van 
Jerina. Jerina, heel veel plezier in Kuinre en Iris welkom op de Rolpaal. 
 

Oud papier 
Op zaterdag 1 mei kan het oud papier weer aan de weg. De families van Zoggel en Koch zijn 
aan de beurt om te helpen. 
 

Veel vrije dagen 
Vrijdag na de Koningsspelen om 12:00 uur krijgen de kinderen vakantie. Dan hebben ze 
twee weken vrij. Op maandag 10 mei gaan we weer naar school. Maar dan hebben we met 
Hemelvaart alweer vrij twee dagen extra vrij. Deze dagen zijn op de een of andere manier 
niet in de agenda van Social Schools gekomen, maar zoals elk jaar hebben de kinderen ook 
dan twee vrije dagen. De volgende vrije dag is Pinkstermaandag op 24-05-2021. Dan 
hebben we op vrijdag 28 mei een studiedag met het team, dus dan hebben de kinderen ook 
vrij. 
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Positief nieuws 
We hebben na de CITO toetsen alles geanalyseerd. Hier is uitgekomen dat alle kinderen 
naar verwachting hebben gepresteerd. Wat we in de pers horen over achterstanden zien 
wij echt niet terug in de resultaten van de leerlingen op onze school.  
De inspectie had de opdracht gekregen om thema onderzoeken te doen op 200 scholen. 
Onze school waas daar ook bij uitgekozen. Het ging in dit geval om groep 6 en groep 7. 
Allerlei gesprekken waren over de hele middag verdeeld en alles was online. De conclusie 
van de inspecteur was dat we het goed hadden gedaan ondanks allerlei lockdowns en 
corona. We kregen van hem een compliment. 
 

Kaboutervoetbal 
De voetclub wil volgende week zaterdag starten met kabouter voetbal. Zie hiervoor de 
flyer. 
 

Scoor een boek 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn nog steeds bezig met scoor een boek. Na de 
meivakantie zal er iets van een afsluiting plaatsvinden. Iedereen kan in de meivakantie ook 
nog gewoon doorgaan met lezen. Wel bijhouden hoeveel boeken je leest, want daar mogen 
ook stickers voor geplakt worden..  

 

 
 

Ingekomen post 
 

Bibliotheek Kop van Overijssel  
Scoor een boek 
De leerlingen van groep 5/6 (7/8)  zijn alweer in de 2e helft beland. De scholen lijken niet veel voor 
elkaar onder te doen. Support de kinderen met scoren door ook thuis wat te doen met bewegen en 
lezen. De leerlingen van groep 5/6 hebben daarvoor een poster gekregen met stickers.  En erg leuk 
is ook scoorthuis.nl waar je met het hele gezin aan kan meedoen. Doe je mee met de klassencode 
dan tellen de gemaakte opdrachten mee in de eindscore. Voorbeeldopdracht: Wie juicht er bij jullie 
het leukste als er een doelpunt wordt gescoord? Spring je een gat in de lucht of maak je een mooie 
duik over de grond? Doe het voor en het eerste punt is online alweer gescoord.  
Liever iets rustigers? Pak samen een boek en bekijk eens goed de voorkant en vertel aan elkaar wat 
je ervan vindt, waar zou het boek over gaan? Het kost slechts een minuutje tijd, maar samen zijn 
jullie wel met lezen bezig en is er weer een sticker verdiend!  
Verrassingstas Bibliotheek 
Wist je al dat je bij de bibliotheek een verrassingstas kan aanvragen voor je kind. Stuur een mail 
naar de bibliotheek met de volgende informatie: het pasnummer van je kind, geslacht en leeftijd. De 
interesses/hobby’s/leesvoorkeuren en of je kind zelf leest of wordt voorgelezen. Met die informatie 
stellen de medewerkers een verrassingstas met vijf boeken samen waar ze vast super blij mee zijn. 
Je krijgt bericht wanneer de tas afgehaald kan worden in de Bibliotheek. Op elke doordeweekse dag 
van 10.00 – 12.00 uur is Bibliotheek Kop van Overijssel telefonisch bereikbaar op 0522 – 46 20 44.  

https://www.scoorthuis.nl/
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Kinderjury 
De leesweken voor de kinderjury zijn weer begonnen. Tot en met 10 mei moedigen we kinderen aan 
om boeken van de tiplijsten te lezen. In de week van 11 t/m 17 mei kunnen ze dan stemmen welk 
boek zij het leukste vonden. De tiplijsten bestaan uit 25 titels voor de leeftijd 6 t/m 9 jaar en 25 
titels voor de leeftijd 10 t/m 12 jaar. Kijk hiervoor op: https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ 
Altijd goed om eens te kijken, om zo ideeën voor boeken op te doen.  
Minecraft 
Bibliotheek Kop van Overijssel heeft een eigen Minecraft-server waar we bovendien regelmatig 
challenges op organiseren. In maart hebben kinderen bijvoorbeeld een fantastisch dierenrijk 
gebouwd. Op 17 april is er weer een Minecraft challenge. Houd de berichtgevingen van de 
bibliotheek in de gaten voor meer informatie. 

 

 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
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