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Luizenpluizen 
Donderdag waren er een viertal moeders  
op school om de hoofdjes van de leerlingen  
weet te controleren op kriebelbeestjes.  
Gelukkig hebben ze niets gevonden. 

 

Kliederkerk 
Zondag 31 oktober is er weer een Kliederkerk in de Grote Kerk te Blokzijl. 
In de bijlage de uitnodiging hiervoor.  
 

Studiemiddag team 
Het team heeft maandagmiddag 1 november weer een studiemiddag op de Beatrixschool. Alle 
leerlingen hebben dan vrij. 
 

Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 5 november zijn wij ingeloot voor het nationaal schoolontbijt. Op school vinden we het 
echter gezelliger om gezamenlijk te lunchen. Vandaar dat wij het een schoollunch noemen. Bij 
het nationaal schoolontbijt hoort wel een heel mooie ouderbrief. Deze voegen we toe als bijlage. 
We gaan dus niet ontbijten, maar lunchen. De kinderen hoeven voor tussen de middag dus geen 
brood mee te nemen. Voor kinderen die geen melk of thee lusten is het misschien wel handig om 
drinken mee te geven wat ze wel lusten. Verder hoeven ze voor de lunch niks mee te nemen. Dat 
krijgen ze allemaal op school.  
Voor het eet en drink moment om 10 uur is het wel de bedoeling dat de kinderen zelf wat 
meenemen. 

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

31-10-2021: Kliederkerk 

01-11-2021: studiemiddag team; leerlingen vrij 

02-11-2021: MR vergadering 

05-11-2021: nationaal schoollunch 

06-11-2021: oud papier 

08-11-2021: OR vergadering 

09-11-2021: groep 8 experience day op het RSG 

11-11-2021: bovenbouw uitstapje naar Frederiksoord 

11-11-2021: juf Janny studiedag; juf Kim vervangt 

18-11-2021: groep 3 t/m 8 schaatsen in Thialf 

19-11-2021: volgende nieuwsbrief 

30-11-2021: studiemiddag team; leerlingen vrij 
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Oud papier 
Zaterdag 6 november kan het oud papier weer aan de weg. Twee ouders van onze school helpen 
om het in de wagen te gooien. 
 

Schoolfruit 
We doen mee met schoolfruit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Zij betalen 
het fruit. Voor ouders en school is het dus gratis. Zie hierover ook de ouderbrief, die als bijlage bij 
deze nieuwsbrief zit. Hierin staat ook informatie over wat de kinderen op bepaalde dagen krijgen 
voor fruit.  
Het start in de week van 15 november, het duurt 20 schoolweken lang. 
Het is de bedoeling dat de kinderen in de week 3x een 1 stuk groente/fruit krijgen.  
Vinden kinderen het niet lekker, misschien is het dan handig om ander eten mee te geven vanuit 
huis. 
Ouders kunnen elke week zelf op de site kijken welke soort groente/fruit we krijgen. Iedereen 
kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zoals in de bijgevoegde brief staat. Juf Janneke zal 
proberen ook elke week op social schools te zetten welk fruit we zullen krijgen. 
  

Kolonie Challenge Frederiksoord 
De bovenbouw heeft op 11 november a.s. een 
uitstapje naar Frederiksoord in het kader van het 
cultuurmenu van Steenwijkerland. Hiervoor heeft 
nog maar 1 ouder gereageerd om te kunnen rijden. 
Bij deze daarom een oproep om te rijden naar 
Frederiksoord.  
Wie zou nog tijd hebben om mee te gaan? 
 

Schaatsen op Thialf 
De ijsclub in Blokzijl heeft een jubileum jaar. Dit willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom nodigen ze alle leerlingen van groep 3 t/m 8 uit om mee te gaan schaatsen in Thialf.  
Deze activiteit zal plaatsvinden op donderdag 18 november a.s. 
De ijsclub zorgt ervoor dat we met bussen gebracht en gehaald worden.  
We vertrekken dan om 12.45 uur vanaf de bushalte en zullen rond 16.00 uur terug zijn in Blokzijl. 
Kinderen die geen schaatsen hebben kunnen op Thialf schaatsen lenen. De ijsclub zal dit 
organiseren. Wel moeten we van tevoren weten wie zelf geen schaatsen heeft en welke 
schoenmaat ze nodig hebben. Dit graag even melden aan de eigen leerkracht of aan juf Janny. 
Dit moet ik voor 8 november doorgeven aan de ijsclub. 
Ook heeft de ijsclub Stuup-sport ingehuurd om de kinderen een schaats-clinic te geven.  
Op spelende wijze zullen de kinderen dan bezig zijn met de schaatsport. 
 
Wat is verplicht tijdens het schaatsen: 
Kinderen moeten handschoenen aan tijdens het schaatsen. 
Het zou ook fijn zijn als er een aantal ouders meegaan als extra begeleiding. Dit om te helpen 
met het onderbinden van de schaatsen, of met een kind naar de wc te gaan als dat nodig mocht 
zijn. Deze ouders kunnen natuurlijk ook zelf wel even schaatsen. 
Kinderen die beslist niet willen schaatsen kunnen op school blijven, maar mogen ook mee om te 
kijken. Het is in de ijshal echter wel koud.  
  
 



Technics4U 

De bovenbouw heeft vrijdag ochtend 19 november ook nog weer een uitstapje. Dan gaan we 
naar het vak-college in Steenwijk om met techniek bezig te zijn. Om er te komen hebben we nog 
wel mensen nodig die zin hebben en tijd om te rijden, zodat we daar kunnen komen. 
We vertrekken om 8.15 uur van school en zijn om 12.00 uur terug. 
 

Sinterklaas toneel c.q. film 

Dit jaar hebben we ons aangemeld voor het Sinterklaastoneel voor de middenbouw en de 
Sinterklaasfilm voor de bovenbouw in Steenwijk in de Meenthe. 
Het zal plaatsvinden op 29 of 30 november. De precieze datum hiervan weten we nog niet. 
Hierover komt dus nog nader bericht. We moeten wel weer een beroep op u doen om er te 
kunnen komen. Misschien kan alvast nagedacht worden of een van deze twee dagen, of beide 
eventueel gereden kan worden. 
 
Korte inhoud Sinttoneelstuk:  
….Het is een drukte van belang in de haven in Barcelona, in Spanje, waar het schip van 
Sinterklaas wordt geladen met de cadeaus voor de kinderen in Nederland! De tijd dringt; de 
pieten hebben het razend druk en rennen af en aan als er plotseling twee inspecteurs van Koning 
Willem Alexander opduiken, die alle pakjes moeten inspecteren en keuren op veiligheid! Het 
schip moet helemaal weer worden uitgeladen!  Hoe moet dat nou…. zo komen ze veel te laat in 
Nederland!! Zal het nog goed komen?  
Korte inhoud Sinterklaasfilm:  
De feestelijke aankomst van Sinterklaas wordt overschaduwd door een gigantisch probleem. 
Door een groot tekort aan Pieten dreigt de traditie voor eens en altijd te verdwijnen. Sinterklaas 
zit met zijn handen in het haar. Hoe komt hij snel aan nieuwe en goede Pieten?  
 

Dode Hoek les 
12 oktober (Dinsdag) hadden we, groep 5 t/m 8, de dode hoek les bij Rodi in Blokzijl bij de 
scheepsdiep. Daar hebben we geleerd dat we goed moeten opletten op de weg en vooral voor 
vrachtwagens. Want als een vrachtwagen rechtsaf wil en je rijdt erachter dan moet je goed 
uitkijken, omdat de vrachtwagen helemaal uitwijkt. De chauffeur kan je ook niet meer in de 
spiegel zien. Dan kun je onder de wielen komen. We hebben er veel van geleerd. En we hebben 
ook een enorme dank aan Rodi Transport voor de les. 
 

Expeditie Turf 
De bovenbouw is woensdag 13 oktober naar het bezoekerscentrum van De Wieden geweest. 
Daar hebben we van alles geleerd over hoe er vroeger turf werd gemaakt. We hebben ook gezien 
hoe een huis er vroeger vanbinnen uitzag. Dat is echt heel anders dan hoe wij het nu hebben. We 
moesten ook opdrachten doen, zoals: We moesten met een plankje onder de voeten over het 
gras lopen. Vroeger deden ze dit om turf te stampen. 
 
van de redactie: Stijn en Bas 
Beide laatste teksten komen uit de klassenkrant van de 
bovenbouw.  
 
 
 
 


