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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:
Dinsdag 12 november

Groep 1/2 naar voorstelling

Maandag 18 november

Expo

Vrijdag 22 november

volgende nieuwsbrief

Wat actueel is
Afgelopen maandag heeft de bovenbouw een erg leuke workshop
gehad. Ze hebben een soort stripverhaal gemaakt met een foto van
het groepje waarin ze moesten werken. De werkstukken zijn te zien
tijdens de Expo van 18 november. Iedereen heeft daarvoor gisteren al
een uitnodiging gekregen.
De luizenpluis ouders zijn vorige week weer geweest. Het haar van
kinderen is goed door geplozen. Gelukkig heeft niemand van die
lastige kriebelbeestjes.
Groep 1/2 gaat 12 november naar de voorstelling: Vos schept op.
Sinte, Sinte Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sint Martinus aan

*********
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje
Dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
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Even voorstellen Ingrid Hagendijk
Omdat niet alle ouders op de ouderavond aanwezig waren, zal ik mij langs deze weg ook nog even
voorstellen.
Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe zorgcoördinator (intern begeleider) van “de Rolpaal”. Op maandag
ben ik op school aanwezig.
Mijn naam is Ingrid Hagendijk en ik woon in Steenwijk samen met twee kleine honden. Ik heb twee
dochters, één van 27 jaar, zij werkt in Wildlands ( Zeeleeuwen, olifanten), en één van 29 jaar. Zij werkt bij
de politie in Utrecht.
Mijn hobby’s zijn: Zingen ( theaterkoor DISISIT en een gelegenheidskoor onder leiding van Lucy de
Lange), tuinieren en wandelen met de hondjes.
Toen ik 19 jaar was ben ik in Amersfoort als kleuterleidster begonnen.
Later heb ik ook nog voor andere groepen gestaan nl. groep 3, 5, 1/2/3 en heb ik Engels en toneel in
verschillende groepen gegeven.
Inmiddels heb ik 40 jaar ervaring en werk ik al bijna 25 jaar in Steenwijkerland ( ben dus 60 jaar). Ik heb
geen eigen groep meer maar probeer, zo goed mogelijk, alle zorg rondom kinderen in goede banen te
leiden.
Als er vragen zijn, rondom “zorg”, kunt u altijd bij mij binnenlopen of een mail sturen.
Ingrid Hagendijk.

Oud papier rooster schooljaar 2019-2020
Van het geld dat we voor het ingezamelde oud papier krijgen, kunnen we een hoop extra dingen voor onze
leerlingen bekostigen: excursies, feestvieringen, knutselmateriaal. Daardoor lukt het nog steeds om de
ouderbijdrage per leerling zo laag mogelijk te houden.
De wagens waarmee het papier opgehaald worden vertrekken om 9.00 uur vanaf ‘De Waaier’, het
jeugdclubgebouw tegenover De Schutsluis. Dit betekent dat men om 08.45 uur aanwezig dient te zijn om,
onder andere, de route te bespreken, de hesjes in ontvangst te kunnen nemen en de instructie te
ondertekenen. De éne wagen neemt de route door Blokzijl en de ander die van de buitenwegen. Beide wagens
zijn voor 12.00 uur terug bij ‘De Waaier’.
Wie niet kan op de ingeroosterde datum dient zelf voor vervanging te zorgen. Graag voornoemde wijziging(en)
doorgeven aan Niek Dunnink: niek_dunnink_28@hotmail.com
of 06-15503626.
Let op: op de kraakwagen mogen geen personen jonger dan 18 jaar staan.
Indien mogelijk: draag veiligheid schoenen met stalen neus

Datum
7-sep-19
5-okt-19
2-nov-19
7-dec-19
4-jan-20
1-feb-20
7-mrt-20
4-apr-20
2-mei-20
6-jun-20
4-jul-20
1-aug-20

Naam 1
Ella, Hanne, Laurie Dunnink
Wesley Hoekstra
Noud Assinck
Noa Smit
Rens, Stijn Prins
Tijs van den Heuvel
Indy Oenema
Sam de Jonge
Niek Klarenbeek
Daphne Smit
Mats Rabbinge
Kaya Louvet

Naam 2
Fabienne Rabbinge
Max, Bas Hoekstra
Jens, Carst, Sem Klinkert
David en Thomas van Beek
Larim Malek
Sem, Lola van Zoggel
Daimy van Gerner
Jade, Jolijn, Ruben Koch
Jade, Jolijn, Ruben Koch
Tijn Mak
Vera Schoppert
Quinty Lijster
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Verslag van de algemene ouderavond op 16 oktober j.l.
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar een “zakelijke” ouderavond. Alles wat het afgelopen
schooljaar heeft gespeeld komt dan aan de orde.
Er zijn natuurlijk wel een paar veranderingen. We hebben afgelopen schooljaar Jan kunnen
verwelkomen als onze nieuwe vaste directeur. Hij is tevens directeur op de Beatrixschool in
Steenwijk. We hebben afscheid genomen van juf Annemieke. Silvia heeft haar de uren dagen
van Annemieke gekregen. Natuurlijk was dat fijn voor onze school. Silvia werkte al een
aantal jaren op onze school als vaste invaller. We weten nu waar we aan toe zijn. Dat kun je
in school merken. Er heerst weer veel meer rust.
Doordat juf Annemieke onze school heeft verlaten ontstond er een vacature voor Intern
Begeleider. Daarvoor is juf Ingrid Hagendijk nu bij ons op school. Zij gaat over de zorg.
Ook zijn er een aantal zaken door de OR gefinancierd. Daar zijn we op school uiteraard heel
blij mee.
De MR vertelt wat zij het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Zij zijn ook betrokken
geweest bij de benoeming van onze nieuwe directeur.
Na de pauze met nog een kop koffie vertelt het team hoe op school nu weer met de
Vreedzame school gewerkt wordt. Het eerste thema was: We horen bij elkaar. Nu wordt
gewerkt aan het thema: We lossen conflicten op.
Het team heeft door middel van een rollenspel laten zien wat de mediatoren moeten doen.
Als afsluiting van de avond en passend bij de Vreedzame School gedachte hebben alle
aanwezige ouders een opsteker voor hun kind(eren) op een blaadje geschreven en deze in
het laatje van hun kind gestopt. Bij de kleuters hebben ze de opsteker op de stoel van hun
kind gelegd.
Na afloop was er nog wat drinken om in een gemoedelijke sfeer nog wat na te praten.
Al met al kijken we met een goed gevoel terug op deze avond.
In de Ouderraad en de MR hebben wat veranderingen plaatsgevonden. Misschien is het
handig om van alle twee de samenstellingen even te noemen:
Nieuwe ouderraad voor komend jaar:
Juliette Prins (Voorzitter)
Falentijn Assinck (Penningmeester)
Sabine van der Ploeg (lid)
Sandra Edelenbosch (lid)
Roy Blokland (lid)
Niek Dunnink (lid)
Silvia Fleer (team Rolpaal)
De OR geeft aan dat ze nog wel op ziek zijn naar versterking, dus wie meldt zich nog aan?
Nieuwe samenstelling van de MR:
Melanie Kuiper (voorzitter)
Marijke Losekoot
Froukje Guldemond (team)
Kim Dedden (team)

OR, MR en team
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