
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rommelmarkt 
 
Door corona maatregelen  
hebben we als Rolpaal de laatste twee jaar  
geen rommelmarkt kunnen houden. Helaas!  
Het is elk jaar een heel gezellig activiteit. 
 Hieronder volgt daarom een oproep van onze Ouderraad om te inventariseren wat eenieder 
van u kan betekenen om te helpen, want zonder hulp van ouders is dit niet te doen. 
 
Hallo allemaal, 
“Geen” corona maatregelen meer, betekent ook weer mogelijkheden voor buitenschoolse 
activiteiten, zoals de ROMMELMARKT! Maar zonder hulp van ouders, kan die niet worden 
georganiseerd. Graag zouden we daarom via dit bericht willen inventariseren wie er kan helpen? 
Denk daarbij aan het volgende: 
-Spullen ophalen 
-Spullen uitzoeken 
-Kramen opbouwen 
-Opruimen  
Maar lijkt het u juist leuk om onderdeel te zijn van de rommelmarktcommissie, dan hebben we goed 
nieuws! De rommelmarktcommissie is ook dringend opzoek naar nieuwe leden!  

De rommelmarkt is een belangrijke pijler in de begroting van de Ouderraad. Met het geld dat 
hiermee wordt verdiend kunnen onder meer extra middelen worden gekocht. De ouderbijdrage 
komt hiermee een stuk lager uit dan op andere scholen. Echter, het is niet alleen maar belangrijk 
voor de school en dus onze kinderen, maar vooral ook heel gezellig en leuk!  

Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u, dit kan doormiddel van een berichtje op 06-13962935 of 
via juul444@hotmail.com. Alleen met uw hulp is het mogelijk om de traditie van de rommelmarkt 
van de Rolpaal weer voort te gaan zetten.   

Hartelijke groet,  Ouderraad de Rolpaal 

 

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

15-03-2022: juf Janny afwezig 

16-03-2022: juf Kim jarig 

21-03-2022: Open dag  

22-03-2022: juf Froukje jarig 

25-03-2022: volgende nieuwsbrief 

28-03-2022: workshop door een illustrator bovenbouw 

28-03-2022: juf Froukje afwezig 

08-04-2022: feestavond 

 

 

Nieuwsbrief  

 

2021-2022

  

4 maart 2022  

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



Beslisboom 
 
Sinds 25 februari zijn de versoepelingen verder doorgezet. Dat heeft ook geleid tot een 
update van de beslisboom. U ziet hem hier en bovendien is hij terug te vinden op onze 
website (Praktische Info - Corona). Deze beslisboom laat zien bij welke klachten uw kind 
wel/niet naar school mag. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen. 
We zijn blij met de versoepelingen, temeer omdat die betekenen dat we u als ouders weer 
op school mogen verwelkomen. Ook mogen we met groepen kinderen weer naar 
voorstellingen en excursies. Bijna terug bij het 'oude normaal' dus. 

 



Feestavond 
 
De bovenbouw is begonnen met de rode draad voor de feestavond op 8 april aanstaande. 
Laura Beuze, de moeder van Béla en Hille, gaat helpen schrijven. We hebben er allemaal 
weer heel veel zin in. En zijn erg blij dat het weer kan na twee jaar. De leerlingen in groep 8 
hebben nog niet meegemaakt wat ze allemaal moeten doen om er een mooi verhaal van te 
krijgen. Maar ze zijn met goede moed begonnen en hebben al geweldige ideeën!  
 

Illustrator 
 
Op 28 maart komt er een illustrator in de bovenbouw een workshop geven. Dus de leuke 
dingen gaan ook weer door. Juliette de Wit komt dan. Ze heeft ontzettend veel 
kinderboeken geïllustreerd. O.a. Hoe overleef ik de brugklas en de puberteit. Daar zullen de 
kinderen van de bovenbouw ook van herkennen. 
 

Vervanging 
 
Op 15 maart wordt Janny vervangen door Christiaan Schaart, op 28 maart wordt Froukje 
vervangen door Silvia. 
 

Verjaardagen 
 
In maart hebben we nogal wat verjaardagen op school. Kim en Froukje zijn deze maand ook 
jarig. Het is nog niet bekend wanneer ze dat vieren. Hierover zullen ze met de ouders van de 
betreffende groepen communiceren. 
 

Coachgesprekken 
 
Gelukkig mogen de coachgesprekken weer gewoon in school. Dat vinden we echt heel fijn. 
Binnenkort, als dat al niet gebeurd is, zal de uitnodiging hiervoor komen. In de bovenbouw is 
al begonnen met de leerlingen van groep 8. Zij moeten zich ook al aanmelden voor het 
voortgezet onderwijs. Wat gaat een schooljaar toch ontzettend snel. 

 

Sam& 
 
Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, muziek-, zwem- of dansles? Heb jij 
of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet kunnen doen met leeftijdgenoten en is er 
binnen het gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje uit, verjaardag vieren 
of schoolkosten? Sam& springt bij!  
In de bijlage wordt precies uitgelegd wat deze organisatie kan betekenen. 

 


