
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Stagiaire 
In de bovenbouw is deze periode een stagiaire op maandag en soms ook op dinsdag. In het 
stukje hieronder stelt ze zichzelf voor. Als de stageperiode in de bovenbouw afgelopen is, 
gaat ze naar de middenbouw. 
 
Wie is Marjan Baan?  
Sinds begin december loop ik stage als derdejaars PABO-student in de klas van juf Janny. Ik ben er 
één dag per week op maandag. Mijn leeftijd is 53 jaar. Ik woon in Rijssen en in mijn leven is een lieve 
vriend.  
In 1991 ben ik afgestudeerd als Bedrijf Informaticus en tot 2 jaar geleden heb ik in dat vak gewerkt 
als projectmanager, consultant en trainer. In 2019 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf in Bewuste 
Communicatie (gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg).  
Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen en skiën. In het verleden was ik een fanatiek turnster. Ik heb 
jarenlang turnlessen aan allerlei leeftijdsgroepen van 2,5 tot 65 jaar. Ik weet dus al dat het werken 
met kinderen enorm inspirerend is.  
De stage op de Rolpaal is mijn eerste stage. Ik hoop dat zowel ik de leerlingen, als de leerlingen mij, 
veel zullen leren op cognitief en sociaal gebied.  
Ik kijk er naar uit ook jullie te treffen,  
Marjan 
 

Studiedag 
We hebben vorige week woensdag een heel inspirerende studiedag gehad. We hebben veel geleerd 
over coaching. Deze cursus werd gegeven door Willeke onze ib'-er. Zij is opleider in de school voor de 
Katholieke Pabo Zwolle. 

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

17-01 tot 11-02-2022: CITO toetsen 

26-01-2022: Nationale Voorleesdag 

 

31-01-2022: oud papier aan de weg 

 

01-02-2022: Voorstelling in de klas 

 

11-02-2022: volgende nieuwsbrief 
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CITO toetsen 
De CITO-toetsen voor het midden van het schooljaar moeten weer worden afgenomen. Om 
de leerlingen niet te veel te belasten hebben we die uitgesmeerd over een langere periode, 
maar ook omdat er steeds leerlingen thuis zullen zitten in quarantaine. Ook zij moeten rustig 
de tijd krijgen om de toetsen in te halen. We willen stress zoveel mogelijk voorkomen. Deze 
toetsen zijn ook bedoeld voor de leerkracht om te zien aan welke onderdelen nog extra 
aandacht gegeven moet worden. 
 

Nieuwe methodes 
We zijn met het team druk bezig om ons te oriënteren op een nieuwe methode voor Wereld 
Oriëntatie en voor Begrijpend lezen. Met begrijpend lezen zijn we al druk bezig dit op een 
wat andere manier aan te bieden. Dit doen we onder leiding van Froukje die hiervoor een 
speciale opleiding heeft gevolgd.  
Voor de WO hebben we een zichtzending van een methode aangevraagd. 
 

MR 
Op donderdagavond 20 januari jl. heeft de MR weer vergaderd.  
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
- Onze contactpersoon van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Op Kop) sloot 
even aan: het is goed om over en weer (MR en GMR) op de hoogte te zijn van wat er in 
vergaderingen besproken wordt; 
- De resultaten van de door ouders en leerlingen ingevulde vragenlijsten van het 
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit); 
- De schoolpleincommissie en de directeur hebben onlangs een bijeenkomst gehad; 
- De waterplassen op het schoolplein; 
- De vertrouwenspersoon; 
- Een update van het onderwerp ouderbetrokkenheid/-participatie vanuit De Rolpaal (Blokzijl). 
Heeft u nog vragen? Schiet dan gerust een van onze MR-leden aan. 

 

Luizenpluizen 
We hebben vorige week het luizenpluizen niet door laten gaan. Dit omdat de corona variant 
Omikron toch besmettelijker blijkt dan de andere varianten.  Maar ook omdat we op school 
met wat aangescherpte beperkingen moeten omgaan. Daar moeten we mee dealen, helaas. 
Gelukkig houden luisjes niet zo heel erg van de winter, dan heeft iedereen er toch wat 
minder last van. Zo gauw het weer kan, laten we het weer toe. 
 

Nationale voorleesdag 
Volgende week woensdag is de nationale voorleesdag. Helaas kunnen we er niet zo'n feest 
van maken als in andere jaren, maar we willen er op school toch aandacht aan besteden om 
het belang van voorlezen nog eens weer te onderstrepen. Hieronder volgt een stukje van de 
website van de nationale voorleesdag. 

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 

zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het 

‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. 

De belangrijkste intermediairs in het aanspreken van de doelgroep zijn de Openbare 

Bibliotheken. Zij benaderen jaarlijks peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen te 



informeren over de campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte 

uitgenodigd om mee te doen. 

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van 
bibliothecarissen kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het voorafgaande 
jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke 
illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en 
verwerking in hun spel na het voorlezen. 

 
Uit het overstelpende aanbod van prentenboeken uit 2020 maakte een comité van 

jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de Prentenboek Top 10. Samen met Het 

Prentenboek van het Jaar zijn er nog negen andere prentenboeken gekozen, die samen de 

Prentenboek Top 10 vormen. 

In dit stukje staat wel iets over voorlezen aan kinderen tot en met zes jaar, maar voorlezen is 

heel goed voor alle kinderen van de basisschool, vooral het gesprek aangaan over wat er 

gelezen is, is heel belangrijk. 

 
De Boekenbingo is een jaarlijks leesbevorderingsevenement, 
georganiseerd door Het Ministerie van Boekenzaken. Deelnemers 
lezen zoveel mogelijk titels van de zorgvuldig geselecteerde lijst. 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen kennismaken 
met zoveel mogelijk verschillende titels (genres), het lezen te 
bevorderen en het leesplezier te vergroten. 
 
 
 
 

 

Voorstelling 
De voorstelling voor groep 1-2 op 1 februari kan gewoon doorgaan. Dit omdat er maar 1 
persoon komt en er wordt onderwijs gegeven. Wel fijn dat dit nog kan. 
 

Dromenboom                         
In de lessen van Hallo Wereld gaat het op dit moment over 

dromen. Daarom hebben we nu een "dromenboom" in school. 

Alle leerlingen van de hele school hangen er een briefje in waarop 

hun droom staat. De eerste dromen hangen al. Het zal uiteindelijk 

een mooie, kleurrijke "boom" worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quarantaine 
Hieronder volgt een tekst van een van de leerlingen die in quarantaine thuis zit. 
 

Zelftest 
Ik zit in quarantaine! Ik heb er hier over geschreven, dus als je wilt weten waarom, zou ik dit 
gaan lezen!  
Donderdag deed Hille een zelftest. Helaas, kwam er een positieve test uit. Dus moesten we 
allemaal thuisblijven. Maar gelukkig was papa een week muziek maken in een huisje van 
een vriend van hem. Maar tot overmaat van de ramp was de stroom uitgevallen! Dus hadden 
we geen WiFi en konden geen thuiswerk doen. Maar om half tien kwam de elektricien. Dus 
hadden we gelukkig al snel weer stroom. In de middag gingen we naar de GGD in Steenwijk 
om een Corona test te doen. Zaterdag kregen we de uitslag en mama en Hille waren positief. 
Maar ik was gelukkig (of juist niet, omdat je dan eerder naar school mag) negatief. Maar 
zondag deed ik een zelftest en was ik positief. Dus nu moet ik weer een GGD-test doen om 
het zeker te weten of ik Corona heb. Ik weet nu dat ik Corona heb, dus mag ik volgende 
week dinsdag weer naar school! 
 
Het is een heel gedoe, maar je kan beter het zekere voor het onzekere nemen! 
Béla 
 
 

 
 
 


