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Schoolreizen deels al geweest, schoolkamp komt er aan… 

Dan realiseren we ons meteen, dat het einde van het schooljaar nadert. De 

planning van de activiteiten, vergaderingen et cetera voor 2019-2020 is zo 

goed als rond, de plannen voor de schoolontwikkeling en de formatie ook. 

Kortom, ook dit jaar valt wat eerst nog een brij aan informatie en ‘to do-

dingetjes’ leek dan ineens weer allemaal op zijn plek. 

Ook is dit een periode waarin we een aantal zaken met elkaar evalueren. Zo 

hebben we de afgelopen week teruggeblikt op ‘bieb in school 2018-2019’. 

We zijn daar zeer positief over en hebben ook al weer een paar ideetjes 

voor komend schooljaar opgedaan. De samenwerking met de bibliotheek 

ervaren we als zeer geslaagd. Komende week kijken we terug op ‘Hallo 

Wereld’. Ook dat doen we door een positieve bril.  

Altijd prettig om met elkaar te kunnen constateren dat we op de goede 

koers liggen. Op alle fronten. 

Inmiddels is ook duidelijk hoe de groepsindeling er definitief uit komt te zien. 

Geen spectaculaire veranderingen, maar wel een paar kleine 

veranderingen, als was het maar in verband met personeelswisselingen. Zie 

verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Prettig weekend en veel leesplezier 

 

Wat actueel is 

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

 

Maandag 17 juni MR en OR 

Vrijdag 21 juni Feest Blokzijl 

Woensdag 26 juni leerlingraad  

Vrijdag 28 juni volgende nieuwsbrief 
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Aanwezigheid Jan: 
 
maandag  17 juni  
dinsdag  18 juni 
woensdag 19 juni 
maandag  24 juni 
woensdag 26 juni 
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Rolpaal Expo 
Al vast een opwarmertje. 
Volgend schooljaar introduceren we een nieuw fenomeen op de Rolpaal: de 
Rolpaal Expo. Dit doen we twee keer, namelijk op 18 november 2019 en op 25 mei 
2020. Van 13.00 tot 14.00 uur. 
Op die dagen toveren we de school om in een expositieruimte, waar onze 
leerlingen een diversiteit aan kunstwerken, activiteiten en andere bijzonderheden 
laten zien, waaraan ze in de periode ervoor hebben gewerkt.  
We nodigen dan onze ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden uit om 
een kijkje te nemen. Uiteraard zullen de kunstenaars/uitvinders/talenten in 
hoogsteigen persoon tekst en uitleg geven. Noteer het maar vast in uw agenda. 

Voor wie nog niet besteld heeft. De schoolfoto’s kunnen nog tot 1 augustus 
besteld worden. Velen hebben dat al gedaan, maar wellicht nog niet 
iedereen. Dus, wilt u de schoolfoto’s van uw kind toch wel graag hebben, 
vergeet dan niet deze online te bestellen. 
 

Bestellen schoolfoto’s 

Komend schooljaar ziet de groepsindeling en –bezetting er als volgt uit: 
 Groep 1-2 

juf Kim op maandag dinsdag en vrijdag (vrijdag om de week) 
juf Joke op woensdag en donderdag 
juf Froukje op vrijdag (om de week) 

 Groep 3-4-5 
juf Froukje op maandag en dinsdag 
juf Silvia op woensdag, donderdag en vrijdag 

 Groep 6-7-8 
juf Janny op maandag, dinsdag en woensdag 
juf Jerina (WPO) op donderdag en vrijdag 

De vrijdag vraagt enige toelichting. Binnen het clustermodel heeft ieder 
cluster (bij ons Rolpaal/Beatrixschool) een taalspecialist en een 
rekenspecialist. Bij ons zijn dat juf Froukje (taal) en juf Kim (rekenen) Zij 
worden daarvoor een dag per twee weken vrij geroosterd van lesgevende 
taken. We doen dat op de vrijdag, vandaar dat zij om en om in groep 1-2 
zijn. 
Juf Silvia is ook op dinsdag bij ons en zal dan ter extra ondersteuning en voor 
de invulling van de werkdrukverlaging ingezet worden. 
Voor meester Jan blijft maandag de vaste Rolpaal-dag. Op donderdag is hij 
op de Beatrixschool en de overige dagen wisselen. 
Juf Ingrid, onze cluster-ib’er kiest ook een vaste Rolpaal-dag. Deze is nog niet 
bekend. 
 

Groepsindeling 2019-2020 

Trommelaars???? 
Jazeker!  
Onze bovenbouwers zijn inmiddels 
volleerd trommelaars en maken zich 
op voor een grootse parade door 
Blokzijl. 
Mis het niet! 
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Informatie van derden: 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen 


