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Maandag zijn we, na een welverdiende vakantie, weer van start gegaan. 

Mijn eerste werkdag op De Rolpaal. 

Menig ouder heb ik al de hand mogen schudden. Vele namen ook al 

voorbij horen komen, die ik nu ‘alleen nog maar even’ hoef in te prenten. 

Nou ja, dat zal ongetwijfeld goed komen 😉 

De start op een nieuwe school betekent altijd een periode van inwerken, 

sfeer proeven, cultuur snuiven. Wat zijn ‘onze manieren’? Waar vind ik wat? 

Dat soort zaken. Dat is dan ook precies wat ik me voor de eerste weken heb 

voorgenomen: thuis raken op De Rolpaal. En dat zie ik met veel vertrouwen 

tegemoet. 

Een deel van het team kende ik al van de Beatrixschool en Kallenkote. De 

andere teamleden leer ook zeker snel kennen. De ontvangst was in ieder 

geval hartelijk en warm. Dat helpt zeker om me snel thuis te voelen. 

Maandag heb ik een eerste rondje langs de klassen gedaan, om even 

kennis te maken met de leerlingen. Ook dat geeft een goed gevoel. Er 

heerst een positieve, taakgerichte sfeer in de school. 

De nieuwsbrief heb ik in een nieuw jasje gestoken, zoals u ziet. Deze stuur ik  

via mail aan alle ouders en plaats ik bovendien op de website, zodat u hem 

nog eens terug kunt lezen en ook andere belangstellenden zich kunnen 

informeren. Heeft u de nieuwsbrief niet in uw mailbox ontvangen, laat het 

me dan even weten. 

De nieuwsbrief zal eens in de twee à drie weken verschijnen. Bovenaan deze 

pagina, in het overzichtje van de komende activiteiten, ziet u wanneer u de 

volgende nieuwsbrief kunt verwachten. 

De eerste periode zal mijn aanwezigheid op De Rolpaal nog op wisselende 

dagen zijn. Dat heeft te maken met de reeds goed gevulde agenda. Zo snel 

mogelijk wil ik voor beide scholen, Rolpaal en Beatrixschool, een vaste dag 

inplannen. De overige dagen kunnen dan variëren. Hiernaast een 

overzichtje van mijn aanwezigheid in de maand januari. 

 

Nieuw jaar, nieuwe kansen… 

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

 

Maandag 14 januari OR 

Donderdag 17 januari Studiedag team, kinderen vrij! 

Vrijdag 25 januari volgende nieuwsbrief 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Aanwezigheid Jan: 
 
donderdag     17 januari  
vrijdag      18 januari  
dinsdag ochtend   22 januari  
(rest week afwezig i.v.m. scholing 
en tweedaagse) 
maandag     28 januari  
dinsdag      29 januari  
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Afgelopen week was Yvonne afwezig, in verband met een ongelukje in de 
vakantie. Ze is inmiddels weer voldoende hersteld om te kunnen starten. 
Vanaf dinsdag is ze weer op school 

Yvonne Ariesen 

Donderdag hebben we een studiedag rondom het thema 
‘gepersonaliseerd leren’. Het is de derde bijeenkomst over dit thema. 
Anje de Vries begeleidt ons hierbij.  
Met dit scholingstraject ontwikkelen we ons verder in het bieden van 
maatwerk en het stimuleren van eigenaarschap bij onze leerlingen. 
Een goede, toekomstgerichte ontwikkeling.  
 

Studiedag 

Heeft u als ouder van De Rolpaal input voor de nieuwsbrief, lever deze dan 
gerust aan. Bij voorkeur via mail. 
Dit kan over diverse onderwerpen gaan, die u de moeite waard vindt om te 
delen met andere ouders. 
U kunt hierbij denken aan activiteiten die georganiseerd worden, een 
interessant artikel dat u heeft gelezen, een leuke wetenswaardigheid. 
 
 

Input voor de nieuwsbrief 

Zoals u ongetwijfeld in de media al hebt gehoord, heeft de 
onderwijsvakbond AOB voor 15 maart weer een staking uitgeroepen. 
Staken is een individueel recht van iedere werknemer. Of leerkrachten van 
De Rolpaal ook gaan staken, inventariseren we de komende weken.  
We houden u natuurlijk op de hoogte. Ook van eventuele consequenties 
voor het al dan niet open zijn van de school op 15 maart. 
 

Onderwijsstaking 


