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‘Al’ weer vijf weken werkzaam op De Rolpaal. Time flies. Langzamerhand 

raak ik goed ingewerkt. Het positivisme op school werkt aanstekelijk. Een 

prettige sfeer om in te werken. Al moet ik eerlijk zeggen, dat de actualiteit 

rondom het voortbestaan van de BSO – en wellicht op termijn de 

peuteropvang – een flinke domper op die werkvreugde zijn. 

Al onze ouders hebben over het perspectief van de BSO vandaag een brief 

ontvangen van Tinten.  

Op school zijn de citotoetsen afgenomen. De volgende stap is het 

analyseren van de resultaten en, daarmee samenhangend, het vaststellen 

van eventuele acties. Da’s altijd een behoorlijke klus voor de leerkrachten. In 

de coachgesprekken bespreken we met de ouders de voortgang en maken 

we waar nodig afspraken. Een mooi fenomeen, die coachgesprekken. 

Educatief partnerschap ten top. Maar ook op groeps- en schoolniveau 

nemen we de resultaten natuurlijk onder de loep. Zodat we ook hier, waar 

nodig, afspraken kunnen maken om ons onderwijs nog verder te verbeteren. 

Voor juf Janny komt daarbij het jaarlijkse feest van de schooladviezen. De 

komende weken zal duidelijk worden waar onze achtste groepers volgend 

jaar aan de slag gaan. Da’s vaak best een spannend (maar ook leuk)  

proces. Het gaat immers niet alleen om het niveau waarvoor gekozen 

wordt, maar ook om de school. Voor de één is dat vast als een uitgemaakte 

zaak, terwijl de ander nog twijfelt. Maar ook dat komt ieder jaar uiteindelijk 

weer op zijn pootjes terecht. 

Volgende week nog school en dan gaan we genieten van een 

welverdiende voorjaarsvakantie. Of je die nu doorbrengt in Blokzijl, ergens in 

de zon of op de lange latten in de sneeuw: geniet er vooral van. 

 

Wat actueel is 

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

 

Woensdag 13 februari leerlingraad 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari voorjaarsvakantie 

Donderdag 7 maart studiemiddag team 

Vrijdag 8 maart volgende nieuwsbrief 
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De vakbond AOB heeft vrijdag 15 maart uitgeroepen tot stakingsdag.  
De redenen waarom er acties gevoerd worden, zullen bij een ieder bekend 
zijn. Staken is een individueel recht voor iedere werknemer. Dat betekent, 
dat ook de leerkrachten van onze school zelf de afweging maken of ze 
gaan staken. Inventarisatie leert, dat ook leerkrachten van De Rolpaal gaan 
staken. Dat betekent, dat er vrijdag 15 maart geen les gegeven kan 
worden. Oftewel, de kinderen zijn die dag vrij. 
Goed om rekening mee te houden in verband met eventuele opvang. 
 

Staking 15 maart (vervolg) 

Het komt voor dat een ipad beschadigd raakt en gerepareerd moet 
worden. Meestal gaat het dan om het plaatsen van een nieuw scherm. Tot 
nu toe regelden ouders soms zelf deze reparaties. Echter, in verband met 
garantiebepalingen kan dat niet zomaar bij elke reparateur. Bovendien 
worden hierbij verschillende prijzen gehanteerd. Bert Schoemaker 
(bovenschool ict’er) heeft enige tijd geleden onderzocht hoe dat zit en bij 
welke reparateur de beste prijs/kwaliteit-verhouding gevonden kan worden. 
Zo kunnen we die reparaties tegen een scherp tarief laten uitvoeren. 
Daar komt bij, dat de ipads eigendom van school zijn en we ook om die 
reden het beheer (inclusief eventuele reparaties) bij ons zelf willen houden. 
Met ingang van heden is het daarom de bedoeling eventuele schades te 
melden bij de leerkracht. Reparaties gaan dan via school. Afhankelijk van 
de plek waar de verantwoordelijkheid ligt voor de ontstane schade 
ontvangen de ouders dan wel of niet een factuur. 
Overigens zijn we met team en MR in gesprek over de wenselijkheid en 
meerwaarde de ipads mee naar huis te nemen. Zodra daar iets uit komt, 
informeren we uiteraard onze ouders. Tot die tijd dus graag schades via 
school afhandelen en niet op eigen initiatief. 

Ipads 

Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar starten al weer. Zo zal binnenkort besproken worden hoe het 
komt met de formatie (beschikbare uren). Dan gaat dus de formatiemolen 
weer draaien. Wie werkt waar, wanneer, hoeveel uur. Ik verwacht hier 
overigens voor De Rolpaal geen wereldschokkende veranderingen. 
Ook loopt het schoolplan aan het eind van dit schooljaar weer af. We gaan 
ons dus beraden op de doelen voor de komende jaren. Welke 
veranderingen hebben we voor ogen, welke schoolontwikkelingen willen we 
doorvoeren? Samen met team en MR zal dit gespreksonderwerp zijn. 
Belangrijk, want het is goed te weten waar je staat als school en waar je 
naar toe wil. Met ambitie èn met gezond verstand. Zodat de keuzes die 
gemaakt worden niet alleen stroken met de visie en ambities, maar ook 
realiseerbaar zijn. Een boeiend proces. 
 

Voorbereidingen 2019-2020 
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Informatie van derden: 

Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen 
te hoeven denken en lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn 
er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, 
omringd door conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans 
om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen die hij of zij 
nooit zal vergeten! 
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 
21 dagen willen openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, 
huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de 
dagelijkse dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis 
met andere kinderen spelen vinden ze ook al super. 
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen 
even opzij te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde 
en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de 
toekomst. 
Europa Kinderhulp 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit 
mindere situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen 
komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH 
heeft in deze landen contact met uitzendende organisaties, 
bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen worden door 
EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 
Kennismaken  
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan 
via de website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl 
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) 
met Arjan ter Haar: 0523-610197 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 

Kom jij ook naar de spelletjes- en knutselmiddag 
in de bibliotheek van Steenwijk in de 
voorjaarsvakantie?  
Op dinsdag 19 februari van half 2 tot half 4 
organiseren de bibliotheek en speel-o-theek 
Beregoed een kindermiddag voor kids vanaf 4 
jaar. Je kunt sjoelen, bouwen met 
grote blokken, heel veel spelletjes doen en 
lekker knutselen.  
De toegang is gratis.  
Wel graag even aanmelden van tevoren in de 
bibliotheek of via de website:  
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/age
nda/222-kindermiddag-in-bibliotheek-steenwijk 
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Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er weer verschillende activiteiten 
in Zwembad Vollenhove. De hele week zijn er leuke dingen te 
doen. Dinsdag 19 februari hebben we een spelletjes dag, we 
zullen o.a. memory doen en boter-kaas-eieren in het water en op 
de kant. Op woensdag 20 februari gaan we schatduiken, wij 
strooien muntjes in het water en jullie mogen ze opduiken. 
Donderdag 21 februari is het doelgroepenmiddag, deze middag 
gaan we van 13:00 – 16:00 uur allerlei doelgroepen laten zien. 
Vrijdag 22 februari is het tijd voor een gezellige carnavalsdisco, 
van 17:30 – 19:30 uur zal Slif Entertainment gezellige muziek 
draaien. 

Het zwembad is van maandag t/m vrijdag geopend voor 
recreatiefzwemmen van 11:00 – 17:00 uur. Vrijdag is het bad van 
18:30 – 19:30 uur geopend voor de carnavalsdisco. Op zaterdag 
zijn we van 13:00 – 16:00 uur geopend en op zondag van 10:00 – 
12:00 uur voor gezinszwemmen en van 12:00 – 16:00 uur voor 
recreatief zwemmen. 

Zwembad Vollenhove 


