
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hebben een 'nieuwe' juf 
 
Zoals u weet gaat juf Janny aan het eind  
van dit schooljaar De Rolpaal verlaten.  
De vacature is deze week ingevuld.  
Juf Iris Ruijsch wordt de 'nieuwe' juf  
van groep 6,7,8.  
We zijn daar allemaal erg blij mee en 
wensen juf Iris een geweldige tijd op onze school.  
Vandaag heeft ze zelf het goede nieuws aan de kinderen verteld. Zo kregen de 
Koningsspelen een extra feestelijk tintje.   
Welkom in het Rolpaal-team, Iris!  

 

Schoolreisjes 
Gelukkig zijn er geen beperkingen meer door corona wat betreft de schoolreisjes. Ouders 
betalen hiervoor altijd een bijdrage. In de bijlage staat alles precies uitgelegd. Wat betreft 
data en andere organisatorische zaken krijgt iedereen nader bericht. 
 

Koningsspelen 
We organiseren de koningsspelen weer voor al onze leerlingen. De groepen 1 t/m 4 doen 
spelletjes en de groepen 5 t/m 8 hebben een soort van sportdag. 
We starten de dag met het koningsspelen ontbijt. Kinderen hoeven dus niet te ontbijten 
voordat ze naar school gaan. Aansluitend hebben we de koningsspelen. 
 

Koningsdag 2022 op 27 april 
In Blokzijl wordt deze dag een kinderoptocht georganiseerd. Zie hiervoor de bijlage. Daar 
staat precies in wat je hierover moet weten. 

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

25-04 tot/met 06-05-2022: meivakantie 

27-04-2022: Koningsdag in Blokzijl 

meivakantie: activiteiten in de bibliotheek in Steenwijk 

09-05-2022: weer naar school 

10-05-2022: groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum 

12-05-2022: eindtoets route 8 voor groep 8 

13-05-2022: volgende nieuwsbrief 

15-05-2022: voorstelling in ’t Lam 

17-05-2022: voorstellig middenbouw: Baas in het bos. 

20-05-2022: schoolfotograaf 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



Rijksmuseum 
Groep 7 en 8 gaan dinsdag 10 mei naar het Rijksmuseum. We kunnen dan mee in de bus met 
de groepen 7 en 8 van de Beatrixschool in Steenwijk. Dit is onze clusterschool. We vinden 
het heel leuk om dit samen te kunnen doen. De leerlingen krijgen daar een workshop over 
kleuren mengen naar aanleiding van schilderijen van Rembrandt. 
 
Beschrijving programma `Sporenonderzoek naar Rembrandt´: 
De leerlingen doen proefjes met pigmenten en verftechnieken. Samen maken zij een onderzoeksrapport van een 
Rembrandt-schilderij. De opgedane kennis wordt gelinkt aan de echte schilderijen tijdens een rondleiding over de 
Gouden Eeuw. Zo komen de leerlingen tot verrassende inzichten over Rembrandts schilderijen en 
onderzoekstechnieken die worden gebruikt in het Rijksmuseum. Gebruik de Rijksstudio verzameling ter voorbereiding 
van jullie bezoek en bekijk het fiilmpje van Boy Visser www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-
naar-rembrandt  

 

Sporenonderzoek naar Rembrandt 

- Rijksmuseum 
Allemaal labjassen aan! Hier wordt 

sporenonderzoek gedaan. Leerlingen duiken in de 

wereld van verf en verlaten het museum als 

wetenschapper. Dit programma is samen met de 

restauratoren van het Rijksmuseum ontwikkeld. 

Meer over de workshop Door technisch 

onderzoek te doen komt de klas meer te weten ... 

www.rijksmuseum.nl 

 

Schoolfoto 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld stond heeft de O. R. geregeld dat er op 20 mei a.s. 
weer schoolfoto's worden genomen. Denk nog aan het volgende: 
Als er ouders zijn die graag ook de kinderen die nog niet op school zitten of de kinderen die 
al van school af zijn op de foto willen samen met hun broertje(s) of zusje(s) die op school 
zitten, kunnen dit aanmelden op school. Deze gezinsfoto's worden dan 's middags na 
schooltijd genomen. Als dit al doorgegeven is, hoeft het natuurlijk niet nog een keer. 
De ouderraad wil dit graag op tijd weten, zodat er een schema gemaakt kan worden. Dit 
wordt dan doorgegeven aan de fotograaf. 
 

Verplichte eindtoets basisonderwijs 
Elke school is verplicht om een eindtoets af te nemen voor de leerlingen in groep 8. Wij 
hebben deze toets op 12 mei a.s. We doen altijd mee met Route 8. Deze toets wordt digitaal 
afgenomen en hij past zich aan aan het niveau van de leerling. Daarom vinden wij deze toets 
zo fijn. 

 

Oproep: organisatie avondvierdaagse 
                                                               
De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend evenement dat buitenschools is. De 
organisatie ligt daarmee niet in handen van de school, maar van ouders. 
De afgelopen jaren hebben wij, Nicolette Heyman en Marion Dunnink, 
de avondvierdaagse georganiseerd. Graag willen we het stokje van de organisatie 
overdragen aan twee andere enthousiaste ouders. 
Wat moet er zoal geregeld worden bij zo’n evenement: 

http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-naar-rembrandt
http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-naar-rembrandt
http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-naar-rembrandt
http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-naar-rembrandt
http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/sporenonderzoek-naar-rembrandt


• De avondvierdaagse wordt samen met twee ouders van De Schutsluis georganiseerd. 
Je hebt in aanloop naar en ook tijdens de avondvierdaagse regelmatig contact en 
overleg met elkaar. 

• Er wordt een uitnodiging gemaakt voor de kinderen om zich op te geven. 
• De aanmeldingen van beide scholen worden doorgegeven aan de organisatie van 

de avondvierdaagse. 
• Er wordt een rijschema gemaakt. 
• In de week van de avondvierdaagse maken we groepsapps aan om de laatste stand 

van zaken door te geven (afgelasting ivm weer, chauffeur tekort, etc.). 
• Elke avond controleren we vlak voor vertrek of alle kinderen aanwezig zijn. 
• De routes en stempelkaarten worden meegegeven aan de captains van die dag. 
• Vaak gaan we zelf nog even die kant op en nemen soms wat lekkers mee. Zo hebben 

we eens met extreem warm weer ijsjes en water uitgedeeld. 
• Op donderdag halen we de kinderen binnen met een spandoek en zorgen we dat de 

medailles/vaantjes uitgedeeld worden. Ook hebben we vaak nog een verrassing voor 
de kinderen. 

 Lijkt het je leuk om dit van ons over te nemen, meld je dan bij een van ons, of bij een 
leerkracht. Je zou dit jaar al met ons kunnen meekijken/-lopen om een indruk te krijgen.  
  
 

Bericht van de OR: Rommelmarkt stopt 
In de vorige nieuwsbrief vroeg de OR ouders om hulp voor de organisatie van de traditionele 
jaarlijkse rommelmarkt van de Rolpaal. Diverse ouders hebben zich aangemeld. Bij deze 
willen wij diegenen bedanken. Helaas waren er echter te weinig aanmeldingen, waardoor de 
OR heeft moeten besluiten dat er aan deze Rolpaaltraditie een einde komt. 
 
De rommelmarkt was naast een leuke en verbindende activiteit voor de ouders en kinderen 
van de Rolpaal één van de activiteiten, die veel inkomsten voor de school genereerde. 
Hiermee kon de ouderbijdrage voor de school zo laag gehouden worden. Het stoppen van de 
rommelmarkt heeft gevolgen. De OR komt hierop terug bij de eerstvolgende ouderavond. 

 
Ik kan me voorstellen, dat bovenstaande niet een gemakkelijke beslissing is geweest voor 
de OR. De rommelmarkt van De Rolpaal is immers al een jarenlange traditie. En wat voor 
één! Het festijn op zichzelf was mega, en de opbrengst voor de kas van de OR eveneens. Geld 
waar vele mooie dingen voor onze kinderen mee zijn bekostigd. 
Hoe jammer ook, dat dit besluit genomen moet worden, ik heb er wel alle begrip voor. 
De organisatie van de rommelmarkt vraagt veel inspanning, die alleen door een 
substantiële groep mensen gedragen kan worden. 
 
Via deze weg wil ik alle ouders die de afgelopen jaren binnen of buiten de OR hun steentje 
hebben bijgedragen aan het organiseren van de Rolpaal-Rommelmarkt enorm bedanken 
voor hun inzet. 
Ook al eindigt hier een traditie, we kunnen er wel met een grote glimlach op terugkijken. 
Jan Oosterhof 

 

 

 

 



Feestavond 

Dit weekend (8 April 2022) hadden wij de feestavond.  Het was zo ontzettend leuk. 
Maar ik zal het jullie even stapje voor stapje uitleggen. Om kwart over zes moesten 
we op school zijn. Het was nog wel de vraag of juf Janny zou komen. Zou ze toch 
echt haar laatste feestavond missen, omdat ze griep had? Maar gelukkig ze was er. 
We gingen in de schmink. Toen gingen we naar de Ploats. En daar gingen we dan. 
In mijn eerste stukje was ik een bakker. Met Larim. Het heette bakker Barrie. Ik was 
bakker Barrie, we ging even Blokzijler brok uitvinden. Toen dat allemaal klaar was, 
was er pauze. Toen de pauze voorbij was moest ik weer op. Ik was opa, opa Wim 
van de Halte. Die moest gered worden. Toen ons stukje af was gelopen ging 
iedereen af. Behalve ik. Ik ging mijn oma zoeken en toen zei ik: HENNY. Veel 
mensen moesten lachen. Toen alles helemaal klaar was, bleven nog een paar 
mensen. Wij gingen eerst verstoppertje doen, daarna lummelen. Toen vonden we het 
saai worden. We wouden echt iet heel leuks doen. Dus we vroegen aan Tinus wat 
we konden doen. UIteindelijk gingen we met een box liedjes luisteren. Het was echt 
geweldig! 

Hanne 

 

 

Ingekomen post 
 

 

Gratis voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar in t Lam! 
  
We programmeren ieder jaar, speciaal voor de kleine en jongere bezoekers, een kindervoorstelling in 
het kleine kerkje t Lam. 
Dit jaar dus ook weer. De voorstelling heet Man met het stenen hart, een vertelling met poppen in 
een miniatuur coulissen decor. 
De voorstelling zou al plaatvinden in januari maar is vanwege corona uitgesteld naar 15 mei. 
T Lam ontmoet 
Kindertheater 
Zondag 15 mei 2022; 15.00 uur; entree € 7,50 (volwassenen) 
Man met het stenen hart door Garage TDI 
Kindertheater vanaf 6 jaar 
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn arm, 
maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit, de koe en zijn 
moeder sterven. ‘Had ik maar een hart van steen’ verzucht Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij 
biedt hem een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen. En floeps! Daar heeft hij een stenen hart. 
Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone prinses, wordt 
beroemd en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in 
tranen achter. Haar tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart! Zoals het in een 
sprookje hoort, loopt alles toch goed af en wordt bewezen dat ware liefde in staat is zelfs het hardste 
hart te breken en te verzachten. Een vertelling met poppen uitgevoerd in een miniatuur coulissen 
decor. 
Wanneer u op de link klikt vindt u meer informatie over de voorstelling, zoals een korte impressie 
ervan op vimeo: 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/170/man-met-het-stenen-hart-6-. 
  
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de voorstelling gratis 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sttprodukties.nl%2Fvoorstelling%2F170%2Fman-met-het-stenen-hart-6-&data=04%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7Cb748d26f71e94a73c7e308da1567f1a8%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637845833431515330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vc49TWx2wtZWJyPn4mDUpnPYaZQwYE%2Bue2THBbyrT%2Fw%3D&reserved=0


Oudere kinderen en volwassenen betalen € 7,50,- per kaartje. 
Reserveren is noodzakelijk: karin@karinklomp.nl. Betalen kan (gepast geld of met pin) op de dag zelf 
aan de zaal. 
Het adres: Vermaning t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl. 
www.hetlamontmoet.nl 
  
 

 

Doe mee met de Zwem4daagse in de tweede week van 

de meivakantie 
 
Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen voor onze veiligheid in en om het 
water. Maar ook met een zwemdiploma is het verstandig te blijven zwemmen. Plezier en 
veiligheid kan prima samen, dus voor lekker zwemmen, aan je conditie werken en een week 
plezier maken kun je in de tweede week van de meivakantie meedoen met de Zwem4daagse 
die ZC & PC Steenwijk 34 en Zwembad De Waterwyck organiseren, onder auspiciën van de 
KNZB.  

Je kunt vier dagen lang, elke dag 250 meter of 500 meter zwemmen en meedoen met de 
omlijstende activiteiten zoals een waterpoloclinic, duiken, aquafun, zeemeerminzwemmen 
en op vrijdagavond als afsluiter de spectaculaire disco. Allemaal voor de ultieme 
zwem(sport)beleving! Na afloop van deze week vol zwemplezier wordt de Nationale 
Zwem4daagse-medaille aan je uitgereikt. 

In De Waterwyck is de Zwem4daagse in de tweede week van de meivakantie: op maandag 2 
mei, dinsdag 3 mei, donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei (woensdag 4 mei niet in verband met 
dodenherdenking). Er zijn op die dagen twee mogelijkheden om je afstand te zwemmen: ’s 
ochtends tussen 7.30 en 9.00 uur en ’s avonds tussen 17.15 en 19.15 uur. De kosten 
bedragen 10 euro per persoon en dat is inclusief KNZB-deelname- en -stempelkaart, 
medaille en meedoen aan de activiteiten, waaronder de afsluitende disco op vrijdagavond 6 
mei van 19.00 tot 21.00 uur.   

De Zwem4daagse is hét vierdaagse zwemevenement van Nederland. Een jaarlijks 
terugkerend evenement voor jong en oud. Dit jaar doen naar verwachting 60.000 mensen in 
heel Nederland mee met de Zwem4daagse. 

Je kunt zelf meedoen, of samen met een groep vrienden, familieleden, klasgenoten of mede-
sporters. Geef je op bij de receptie van De Waterwyck tijdens openingstijden. Graag direct 
bij inschrijving het inschrijfgeld ad € 10 voldoen.  
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