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Afgelopen zaterdag, rommelmarkt. 

Mijn eerste op de Rolpaal. En ik heb er van genoten. Mooi om te zien wat er 

tot stand kan komen door samen ergens de schouders onder te zetten. En 

om te zien hoe goed alles is geregeld, van de inzameling tot het opruimen. 

Een enorm compliment aan iedereen die, op welke manier dan ook, zij of 

haar steentje heeft bijgedragen. 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de formatie voor komend 

schooljaar. Zowel stichtingbreed als op schoolniveau. Dat is zo goed als 

rond. Ik verwacht volgende week aan u te kunnen melden hoe de 

groepsindeling en de inzet van onze juffen er volgend jaar uit komt te zien. 

En zo stomen we op richting einde schooljaar.  

Nu eerst een lekker lang weekend. 

Geniet er van. 

  

Wat actueel is 

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

 

Vrijdag 7 juni Kinderpodium MB 

Maandag 10 juni pinksteren (vrij) 

Dinsdag 11 juni schoolreis onderbouw 

  start Cito-E  

Vrijdag 14 juni volgende nieuwsbrief 
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Oud Papier 2019-2020 
Het oud papier-rooster voor volgend schooljaar is bekend (zie hieronder) 
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 
 
  Rooster 2019-2020: 

Datum Naam 1 Naam 2 

7-sep-19 Jade, Jolijn, Ruben Koch Fabienne Rabbinge 

5-okt-19 Wesley Hoekstra Max, Bas Hoekstra 

2-nov-19 Noud Assinck Noa Smit 

7-dec-19 Jens, Carst, Sem Klinkert David en Thomas van Beek 

4-jan-20 Rens, Stijn Prins Larim Malek 

1-feb-20 Tijs van den Heuvel Sem, Lola van Zoggel 

7-mrt-20 Indy Oenema Daimy van Gerner 

4-apr-20 Sam de Jonge Collin Middelhof 

2-mei-20 Niek Klarenbeek Jade, Jolijn, Ruben Koch 

6-jun-20 Daphne Smit Tijn Mak 

4-jul-20 Mats Rabbinge Vera Schoppert 

1-aug-20 Kaya Louvet Quinty Lijster 

  
NB: voor de komende data is er een wijziging in de bezetting: 

Datum Naam 1 Naam 2 
1-jun-19 Mats Rabbinge Veerle Donker 
6-jul-19 Louis en Steijn Heijman Veerle Donker 

3-aug-19 Thijs Nobel Bela en Hille Kooi 
 

Zoals eerder gemeld, heeft Annemieke de Groot met ingang van volgend 
jaar een nieuwe baan. Daardoor ontstaat er vacature op de Rolpaal. Deze 
vacature is inmiddels ingevuld. Silvia Fleer, die al een paar jaar op 
vervangingsbasis meedraait, wordt in deze vacature benoemd. 
Gefeliciteerd, Silvia! 
 

Vacature leerkracht ingevuld 

Ook de vacature voor locatiecoördinator is ingevuld. Afgelopen woensdag 
is er één sollicitatiegesprek gevoerd. Met ingang van het nieuwe schooljaar 
is Janny Eisen onze locatiecoördinator. Dat betekent onder andere dat ze 
het eerste aanspreekpunt is bij afwezigheid van de directeur. 
Als ‘alwetende’ (want langst zittende) binnen de Rolpaal was dat natuurlijk 
ook eigenlijk al zo. Proficiat Janny! 
 

Vacature locatiecoördinator ingevuld 
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Informatie van derden: 

Een avontuurlijke middag die je niet wilt missen! Heerlijk de hele dag buiten 
spelen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar tegenwoordig is dat het niet.  
80% van onze jeugd beweegt structureel te weinig.  
Juist daarom is buiten spelen zo belangrijk.  
Het houdt kinderen spelenderwijs in beweging en bevordert daarnaast ook 
de lichamelijke en sociale ontwikkeling.  
 
Om ieder kind ongedwongen te kunnen laten ravotten, spelen en sporten 
wordt ook dit jaar weer de Buitenspeeldag Vollenhove georganiseerd.  
Van peuter tot bijna puber, voor ieder kind is er van alles te doen. Zelfs voor 
de allerkleinsten.  
Het is een middag voor zand in je haren en onbekende spelletjes en sporten 
ontdekken.  
Een middag waarin niets moet, en alles mag.  
 
Waar & Wanneer  
Alle kinderen tot en met twaalf jaar uit Vollenhove en omgeving zijn welkom 
bij de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni bij sportpark de Benten (Aan 
Boord 1). Om 14.00 uur wordt het startsein gegeven.  
Meedoen is gratis en ieder kind krijgt drinken en een gezonde snack!  
Graag tot snel bij JY speelt buiten!  
De Junior Denktank,  
Janien & Yvonne - Stichting JY 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen 

JY speelt buiten 


