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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:
17-09-2020: luizenpluizen
17-09-2020: voorlichting bovenbouw door Halt
21-09-2020: juf Janny afwezig
24-09-2020: juf Janny afwezig
02-10-2020: nieuwsbrief 3
30-09 tot 11-10-2020 : Kinderboekenweek
07-10-2020: zakelijke ouderavond

Voorlichting door Halt
Op donderdag 17 september wordt er in de bovenbouw een voorlichting gegeven door
een medewerker van bureau Halt. Het thema is dan groepsdruk. Het doel van deze
voorlichting is dat leerlingen leren dat negatieve groepsdruk voor problemen kan
zorgen en dat ze daar zelf iets tegen kunnen doen.

Luizenpluizen
Zoals jullie op Social Schools hebben kunnen lezen waren er een paar kinderen waar
wat plaag beestjes gevonden zijn. Daarom is er volgende week donderdag 17-09
opnieuw een controle.

Janny afwezig
Juf Janny is op maandag 21 en donderdag 24 september a.s. afwezig in verband met
taken die te maken hebben met haar taak als locatie coördinator. Op maandag wordt
juf Janny vervanger door juf Winnie en op donderdag door juf Esther.

Kinderboekenweek
Over een maand is het alweer tijd voor
de Kinderboekenweek 2020 (30 sept. – 11 okt). Dit jaar
staat alles in het teken van het verleden met het
thema ‘En toen…’.
Wij besteden in die periode op school ook veel aandacht aan dit thema. De expo staat
hier in het teken van dit thema.
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Zakelijke ouderavond
Vanuit de OR:
Op woensdag 7 oktober a.s. is de jaarlijkse ouderavond. Deze is dit keer in de Ploats.
Hier kan de 1,5 m afstand tot elkaar gewaarborgd worden. Een onderdeel van de
agenda zal zijn dat de directeur gaat vertellen over de portfolio's en de I.O.P.'s.
Deze krijgen een iets andere layout dan wat iedereen gewend is. Jan zal hierover het
een en ander toelichten.
De ouderraad is ook nog op zoek naar versterking. Lees hiervoor de bijlage.
In verband met het klaarzetten van de stoelen willen we graag van tevoren weten wie
er komen. Daarom even afzeggen als u verhinderd bent. Als er geen afzegging is gaat
de Ouderraad ervan uit dat u komt.
De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn. De zaal is vanaf
19.15 uur open. Dan staat de koffie klaar. Wie nog wil blijven voor een nazit, dat kan
natuurlijk, maar de versnaperingen zijn dan voor eigen rekening.

Oproep voor een nieuw OR-lid:
Na de oproep in de nieuwsbrief van vrijdag 21 augustus, hebben we inmiddels Ellen Ziel
mogen verwelkomen in de ouderraad. We zijn hier erg blij mee, echter zijn we nog
opzoek naar nog 1 OR-lid!
Dus bij deze nog een keer de oproep:
Op het moment bestaat de OR helaas uit (te) weinig leden en zoeken we een
enthousiast OR-lid, die ons graag komt versterken. Want alleen met de hulp van nog
een ouder kunnen wij als ouderraad samen met het team de activiteiten voor het
komende schooljaar organiseren. Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen
heel erg blij.
De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team organiseren van activiteiten
op school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstmarkt, het paasontbijt
en het schoolreisje. Maar ook voor bijvoorbeeld de feestavond zetten wij ons in. Een
aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten.
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele
handen maken licht werk. Dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de
werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere ouders
zich zullen aanmelden voor de OR.
Het is niet alleen leuk en dankbaar om te doen, we hebben jullie hulp ook echt
dringend nodig. Wil je meer weten of lid worden, stuur dan een mailtje naar Juliette
Prins (juul444@hotmail.com) of trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas.
Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.
Hartelijke groeten van de Ouderraad
Juliette Prins
Falentijn Assinck
Sandra Edelenbos
Sabine van der Ploeg
Roy Blokland
Ellen Ziel
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Hallo Wereld
Met Hallo Wereld hebben we het op dit moment alleen nog maar in de bovenbouw
over het thema tijd. Er komen allerlei vragen voorbij zoals wat is tijd nu eigenlijk. Het is
voor de kinderen nog lastig om het begrip tijd ook los van de klok te zien. Het kan
natuurlijk ook een heel abstract begrip zijn.
We hebben ook goed nieuws. Er is een vervanger voor juf Jinke, die vanwege het risico
voor haar en haar man in verband met corona, niet op school komt. De vervangster
heet juf Liesbeth. Op woensdag 30 september komt ze voor de eerste keer. Dan begint
ze in de bovenbouw. Dan is ook het wisselmoment. Juf Hennie geeft dan les aan de
midden- en onderbouw.

HALLO WERELD : thema TIJD
Met de lessen Hallo Wereld sluiten we aan bij het Kinderboekenweek thema En toen….
We gaan kijken naar de tijd in alle aspecten. De tijd van verleden,
heden maar ook de toekomst. Vanuit het vertellen van verhalen,
liedjes en filmpjes gaan we met de kinderen onderzoeken naar de
betekenissen van tijd en van alle tijden. Hoe kijken we aan tegen
jong/oud. Wat is ouderwets? Wat is verleden en wat is toekomst.
Zowel de metrische tijd (klok, kalender) als de subjectieve tijd
(tempo, duur) komen aan bod.
Tijd is een mooi begrip om zowel filosofisch als ook
levensbeschouwelijk verder te bekijken. Het tijdsbesef bij jonge kinderen is nog niet
heel ver ontwikkeld , maar we kunnen het wel onderzoeken.
Wij ervaren tijd allemaal verschillend. Voor de een vliegt de dag voorbij, voor de ander
komt er geen eind aan .De ene mens verveelt zich en de ander heeft altijd tijd te kort.
Maar de tijd loopt gewoon door, alsof er niets gebeurd is , alsof er niets aan de hand is.
Vanwege het coronavirus ben ik, Jinke, vanwege het behoren van mijn man tot de
risicogroep, door mijn werkgever vrijgesteld van lesgeven. Dat spijt mij zeer, want ik
mis de kinderen en het team van ‘De Rolpaal’. Gelukkig komt er binnenkort een goede
en ervaren vervanger, die de lessen tijdelijk van mij overneemt. Daar ben ik blij mee. Ik
wens iedereen hele fijne Hallo Wereldlessen toe.
Met vriendelijke groet,
Hennie Vis en Jinke de Groot

Kleren voor ongelukjes
In de onderbouw is kleding nodig voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. Het
gaat vooral om kleding in de maten 104 - 134 (dus tot en met ongeveer groep 3. We
hebben nu kinderen die af en toe in de gekste combinaties rondlopen. Dat is eigenlijk
niet nodig.
We hebben ook de vraag of de kleding die gebruikt is voor een ongelukje, weer
gewassen op school ingeleverd kan worden. Anders zijn we zo weer door de reserve
kleding heen.
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Door corona thuiszittende kinderen
Kinderen die thuis zitten vanwege een verkoudheid, of doordat een broertje of zusje
ziek is, kunnen wel proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Dan blijven ze bij.
Dit geldt natuurlijk vooral voor de leerlingen vanaf groep 3. De leerkrachten maken
pakketjes, zodat de ouders die kunnen ophalen. Als er iemand in het huishouden
koorts heeft, dan zet de leerkracht op de mail wat er gedaan moet worden. Bij koorts
mag er niemand uit het huishouden naar buiten. Op een apart formulier staat wat er
gedaan kan worden. Het werk kan gewoon ingeleverd worden op school, zodat de
leerkracht het kan nakijken en eventueel feedback kan geven.
Kinderen die echt ziek zijn hoeven natuurlijk geen "thuiswerk" te maken. Zij proberen
zo snel mogelijk weer beter te worden.

Bieb op school
Een medewerker van de bibliotheek in Steenwijk komt ongeveer in keer per 6 weken
een dag op school om kinderen te helpen bij het vinden van mooie, fijne, leuke
boeken.

Leerlingenraad
Maandag 31 augustus was de eerste leerlingeraad van dit schooljaar. Meester Jan
begeleidt de vergaderingen altijd. Uit elke groep is er een vertegenwoordiger. Deze
keer waren dat David, Daphne, Tijn, Larim, Marlinde (de notulist) en Thijs (voorzitter).
Er is gepraat over de zandbak, hoe het in alle groepen gaat, een kapot onderdeel van
de speelboot etc.
Er komen ook oplossingen: nieuw zand in de zandbak en een nieuwe touwladder aan
de speelboot.

Afzeggingen door corona
Helaas zijn er nu al leuke dingen die afgezegd worden in verband met corona. Op 6
oktober a.s. zou de bovenbouw een voorstelling in de Meenthe in Steenwijk hebben,
maar die gaat niet door. Verder gaat de Schutsluisloop op 7 oktober niet door en in
Vollenhove wordt jaarlijks een survivalrun voor kinderen georganiseerd die nu ook niet
doorgaat. Afwachten hoe het met de andere uitjes gaat.
Hartelijke groeten
Het team en OR.

Ingekomen post
Kom je ook lekker gymmen?
De gymlessen gaan we weer van start in de Ploats. Volgens de
richtlijnen van de RIVM mag er per 1 juli weer binnen worden
gesport. We houden de RIVM richtlijnen aan en volgen de
adviezen van de gemeente Steenwijkerland. We zullen starten
op woensdag 2 september.
Peuters en groep 1-2
15.15 – 15.50 uur
Groep 3-4
16.00 – 16.50 uur
Groep 5-8 jongens
17.00 – 17.50 uur
Groep 5-7 meisjes
18.00 – 18.50 uur
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Groep 8 en 12+ meisjes
Dames: pilates en conditie
Heren: conditie en balspel
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19.00 – 19.50 uur
20.00 – 20.50 uur
21.00 – 22.00 uur

We houden tussen de lessen 10 minuten aan voor het schoonmaken van de materialen.
Voor aanmelden of meer informatie?
Mail ons op gymblokzijl@hotmail.com of via facebook gymblokzijl.
Met sportieve groet,
Patrisja Mintjes, Geke Ploer, Petra Roubos, Inge Lotterman
Nieuws van de (school)bibliotheek!
Voorstellen
Beste ouders,
Graag stel ik mij even kort voor. Mijn naam is Marijke van den Berge en ben werkzaam
bij de Bibliotheek Kop van Overijssel als coördinator dBos en KennisLab.
dBos staat voor de Bibliotheek op school. Dat betekent dat de school en
Bibliotheek structureel samenwerken aan het bevorderen van lezen en
leesplezier op de school. Ook dit jaar zal ik regelmatig op de school zijn om
allerlei activiteiten te doen rondom lezen in de schoolbibliotheek en/ of in
de klas.
Gratis lidmaatschap Openbare Bibliotheek
Kinderen die veel lezen, zijn beter in taal. En daardoor vaak ook beter ook in andere
vakken. Hoe meer je leest, hoe makkelijker je leert. En dat is niet vreemd. Want overal
moet je lezen, van rekensommetjes tot aan een recept dat je leest voordat je gaat
koken.
Gelukkig vinden de meeste kinderen lezen ook echt leuk, zeker als ze een mooi boek
hebben gevonden. De school heeft een prachtige schoolbibliotheek waar de kinderen
regelmatig een boek uit mogen halen. Maar het is ook belangrijk dat kinderen thuis
boeken lezen. Vandaar dat alle kinderen die nog geen lid zijn van de openbare
bibliotheek, een gratis Bibliotheekpasje kunnen krijgen via de school. Mocht uw kind
nog geen lid zijn, geef het door aan de school.
Wist u dat
• 80% van de kinderen het leuk vindt om een boek te lezen?
• Kinderen het leuk vinden om naar de Bibliotheek te gaan?
• Er altijd wel een boek is dat uw kind interesseert?
• Dat de bibliotheekmedewerker u graag helpt bij het vinden
van een goed boek?
• Dat u ook online boeken kunt reserveren en lenen?
Stripboeken
Op 28 augustus is het ‘Lees stripboeken in het openbaar dag’. Maak een selfie van waar
jij je stripboek leest. Is dat op het voetbalveldje? Of in de winkelwagen terwijl je ouders
de boodschappen doen? Trots op je foto? Deel het met school, dan kan het in de
volgende nieuwsbrief worden geplaatst.
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Boekentip
Titel: Wat rijmt er op stoep?
Auteur: Harmen van Straaten
Dit keer een boekentip voor de kleuters. Houd u ook van een beetje ondeugd? Beleef
dan tijdens het voorlezen dit hilarische avontuur met uw kind. Wie wordt op het
verkeerde been gezet en rijmt met vieze woorden of houden we het toch maar liever
netjes?!

Zaterdagmiddag 19 september: maak GRATIS kennis met tennis bij LTC Steenwijk
Lijkt tennis je een leuke sport? Kom dan op zaterdagmiddag 19 september tussen 14.00
en 16.00 uur voor een GRATIS tennisles bij LTC Steenwijk. Je kunt
dan gratis uitproberen of tennis iets voor je is. Erik Dallinga, de trainer van LTC
Steenwijk, is deze middag op het park aanwezig en neemt ballen en rackets mee. Ben
je enthousiast geworden voor tennis? Dan kun je gebruik maken van een speciale
kennismakingsaanbieding!
De tennisles gaat altijd door. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenbaan.
Voor meer informatie en opgave: www.ltcsteenwijk.nl
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