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Vandaag staat in het teken van de paasviering. Dat doen we met een 

gezellige en smakelijke paaslunch. 

Vanaf morgen is het dan twee weken lang bijkomen van het harde werken, 

zodat de kinderen 6 mei weer fris en fruitig aan de slag kunnen gaan. 

Inmiddels is helder, dat ook de peuteropvang in onze school niet voortgezet 

zal worden. Het aantal peuters dat er gebruik van maakt is dusdanig klein, 

dat het verre van rendabel is onze peuteropvang in stand te houden. 

Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Saskia en wensen haar 

veel succes in haar nieuwe baan. 

Dan staat deze periode volop in het teken van formatie en clustermodel. 

In deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen. Op zich flinke veranderingen, 

maar het is mooi te zien dat we dat binnen ons cluster met de nodige 

souplesse en gezamenlijke inzet op en prettige manier weten in te vullen. 

 

Ik wens u veel leesplezier. Voor wie vakantie heeft: geniet er van.  

En voor allen natuurlijk… 

Wat actueel is 

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

Meivakantie tot en met zondag 5 mei 

 

Maandag 6 mei MR 

Maandag 13 mei schoolfotograaf 

  OR 

 start avondvierdaagse 

Woensdag 15 mei leerlingenraad  

Vrijdag 17 mei volgende nieuwsbrief 
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Deze week sluit de sollicitatietermijn voor de functie van locatiecoördinator. Binnen het 
nieuwe clustermodel wordt ambulante tijd vrij gemaakt voor een aantal functies. De 
locatiecoördinator, die het eerste aanspreekpunt voor personeel en ouders vormt bij 
afwezigheid van de directeur, is daar eentje van. Naar deze functie kunnen 
leerkrachten solliciteren. In samenspraak met de clusterdirecteur worden de exacte 
taken ingevuld, maar onder deze functie ligt ook een functieomschrijving die 
stichtingbreed geldt. Die functieomschrijving is weliswaar leidend, maar in de praktijk is 
er natuurlijk spraken van maatwerk. Simpelweg omdat niet alle scholen hetzelfde zijn. 
Daar waar het kan (dus waar kandidaten zich melden) is het uitgangspunt dat één van 
de zittende leerkrachten locatiecoördinator wordt.  
Na de meivakantie vinden sollicitatiegesprekken plaats. 
 

Locatiecoördinator 

Bovengenoemde locatiecoördinator is één van de specialistische functies die binnen de 
clusters worden ingezet. Op clusterniveau (dus niet per school maar voor beide scholen 
van het cluster) worden verder de volgende specialisten gefaciliteerd in tijd: interne 
begeleider, rekenspecialist, taalspecialist, ict’er. Bovendien wordt de administratieve 
ondersteuning op clusterniveau geregeld. Daarbij is het uitgangspunt dat elke 
specialisme door één persoon wordt uitgevoerd. Hiervoor is extra formatie beschikbaar. 
Wie deze taken op zich gaan nemen bepaalt de clusterdirecteur in samenspraak met 
de aanwezige specialisten. Voorbeeld: in ons cluster heeft elk van de twee scholen een 
rekenspecialist. Eén daarvan wordt de rekenspecialist van het cluster en krijgt daarvoor 
ambulante tijd toegekend. 
Voor een groot deel is het voor ons cluster al duidelijk hoe dat er uit komt te zien: 
* ib’er: Ingrid Hagendijk (nu Beatrixschool)   zie ook bericht van Annemieke 
* ict’er: Bert Schoemaker (nu Beatrixschool) 
* taalspecialist: Froukje Guldemond (nu Rolpaal) 
* rekenspecialist: Kim Dedden (nu Rolpaal) 
Welke administratieve kracht aan welk cluster wordt verbonden is iets wat we op 
stichtingsniveau bespreken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen 
van de administratieve krachten zelf. 
 
 

Specialisten 

Sinds januari 2016 ben ik werkzaam op de Rolpaal en ik heb het hier erg naar 
mijn zin. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd, en mocht ik mij gaan 
verdiepen in de functie van intern begeleider. Nu wil ik graag de volgende 
stap maken in deze ontwikkeling.  Deze stap kan ik maken met een andere 
baan die mij werd aangeboden. Voor mij een nieuwe uitdaging die ook nog 
eens veel dichter bij huis is. 
 
Vanaf september 2019 zal ik gaan werken in het gebied tussen Apeldoorn 
en Zwolle als interim intern begeleider. 
 
Ik zal de kinderen, de ouders en de collega's echt gaan missen, maar een 
kans als deze kan ik niet voorbij laten gaan. 
 
Lieve groet, 
Annemieke 
……………………………………………………………………………………………….. 
Natuurlijk respecteren we de keuze van Annemieke en wensen haar alle 
succes in haar nieuwe baan. Soms komen er kansen voorbij die je moet 
grijpen.  
Met het vertrek van Annemieke ontstaat er vacatureruimte op de Rolpaal. 
De komende weken gaan we ons buigen over de invulling daarvan.  
En uiteraard laten we Annemieke niet helemaal met stille trom vertrekken! 
Daarover later meer. 
 
Jan. 
 

Vertrek juf Annemieke 

Herstel juf Froukje 
Juf Froukje start na de meivakantie weer, gezond en wel, in groep 3-4-5.  
Mooi, dat ze hersteld is! 
Toch nemen we nog niet helemaal afscheid van juf Silvia. Zij blijft op de 
dinsdagen bij ons aan het werk. 
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Vorige week heeft u een nieuwsbrief over de rommelmarkt ontvangen. We zetten de 
hoofdpunten nog even op een rijtje: 
 
Na de belavond, vlak na de meivakantie, wordt een indeling gemaakt van de ouders die 
hebben aangegeven dat ze willen helpen bij de voorbereidingen of de markt. Dit schema 
komt op school te hangen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van 
iedereen, maar 100% is niet haalbaar. Als er nog vragen zijn over dit schema, dan kan je 
contact opnemen met Wim Louvet of Falentijn Assinck.  
Als je niet benaderd bent en je wil graag helpen: geef het door, zet je naam bij een van de 
werkzaamheden op het schema van de rommelmarkt want we kunnen alle hulp goed 
gebruiken! 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, ook op de dag zelf, kun je terecht bij de 
commissieleden: Falentijn Assinck, Harry De Jonge, Martin Kamphuisen , Wieger van Beek en 
Wim Louvet.  
Maandag 20 mei worden alle spullen voor de rommelmarkt opgehaald bij de mensen thuis. 
Dit ophalen begint om 19:00 uur en er wordt verzameld bij Hotel Kaatje. De dagen daarna 
worden de spullen uitgezocht bij en in de boerderij van Janny en Bertus (rotonde). Dit 
gebeurd onder schooltijd en 's avonds (zie schema op school).  
Het opzetten van de kramen begint zaterdagmorgen 25 mei om 6:00 uur 's ochtends. Dit 
opzetten duurt tot ongeveer 8:30 uur, terwijl dan ook gestart wordt met het vullen van de 
kramen met spullen. Ouders die bij de kramen staan kunnen het beste om 8:15 uur aanwezig 
zijn. De spullen kunnen dan op hun plek gezet worden en er is dan nog even tijd om koffie te 
drinken. De verkoop begint om exact 10:00 uur, de start wordt omgeroepen. Voor die tijd 
mag er beslist niets verkocht worden! Klanten mogen alleen spullen aanwijzen die ze willen 
hebben en verder geduld hebben... Dit is moeilijk aan te geven, maar als mensen interesse 
hebben in iets, probeer ze het te laten kopen en probeer daar zoveel mogelijk voor te 
vragen. Als ze de prijs te hoog vinden, zak dan tot ze het wel willen hebben. Alles wat niet 
wordt verkocht, verdwijnt in de kraakwagen en levert niets op! Tussen de middag is er soep 
en broodjes voor iedereen die achter de kramen staat of op een andere manier meehelpt. 
Deze lunch is in de boerderij van Janny en Bertus. Probeer je kraam bezet te houden door af 
te wisselen. De markt eindigt om precies 13:30 uur. Mensen kunnen dan niets meer kopen. 
Direct daarna komt de kraakwagen om de spullen af te voeren. De spullen in de kraakwagen 
gooien is zeer gevaarlijk, stukken vliegen in het rond en er zit glas tussen. Dus let op dat 
kinderen hierbij uit de buurt blijven. Direct daarna worden de kramen afgebroken. Hierbij is 
veel hulp nodig dus probeer dit nog even vol te houden. Als we samen opruimen is dit snel 
geregeld. 
 

Rommelmarkt 25 mei 

Maandag 13 mei komt de schoolfotograaf, Alette Holman,  op De Rolpaal. 
Dus…zondagse kleren aan, haar gestyled, glimlach op het gezicht… 
Alette start met de foto’s van de broertjes/zusjes. We rekenen op mooi weer, 
zodat de groepsfoto’s daarna buiten kunnen worden gemaakt. 
Vervolgens gaan de kinderen individueel op de foto.  
 
 
 

Schoolfotograaf 
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Groep 6 , 7 en 8 

In deze lessenserie gaat het over de kunst van het kijken. Over het verschil van kijken en zien.  

Kinderen kunnen vaak nog onbevangen kijken en zich verwonderen. Kinderen kijken veel naar  

afbeeldingen, maar kloppen die plaatjes wel met hoe de werkelijkheid is? En kijkt niet iedereen  

altijd door een gekleurde bril. We hebben een aantal vragen onderzocht zoals; 

-Is iets waar als je het zelf hebt gezien? 

-Waarom zien we niet allemaal hetzelfde als we naar hetzelfde plaatje kijken? 

-Hoe kun je onzichtbare dingen zoals liefde, gevaar of vertrouwen toch zien? 

-Kun je kijken met je hart? 

We zijn gestart met het kijken naar een filmpje. Hier werd duidelijk dat je door verschillende kleuren brillen kunt 

kijken. De leerlingen hebben ervaren dat je gevoelens en emoties ook invloed hebben op hoe je kijkt naar 

bepaalde situaties. Het kijken naar de power point van Optische illusies leverde veel gesprekstof op. En waarom 

we niet allemaal hetzelfde zien is misschien een stukje duidelijker geworden door de uitleg en door het doen. De 

leerlingen zijn in tweetallen bezig geweest met 50 vragen over vooroordelen, er werd gevraagd naar hun mening 

,ze voerden opdrachten uit en ze maakten keuzes. In het hoofd van ieder mens zitten vooroordelen, deze zijn 

aangeleerd, en dienen als bescherming tegen het vreemde en het onbekende. Er werd heel serieus gewerkt . 

Gingen met elkaar in discussie en maakten keuzes. 

Het filmpje Man in de wolken laten zien en besproken de leerlingen hebben daarna hun eigen schilderij getekend 

.Met de slot les hebben we stellingen gedaan die betrekking hadden op het thema. We zijn gestart met een nieuw 

thema Moed. 

Met vriendelijke groet Hennie Vis HVO docent. 

 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen - HVO 

In de onder- en middenbouw zijn we begonnen bij onszelf. Hoe zien we eruit, welke kleur ogen hebben we, wat 
vinden we mooi, waar houden we van. Natuurlijk ontdekten we dat we heel verschillend zijn en dat is prima. Hoe 
kijken we naar alles om ons heen? Marco Borsato heeft dat bezongen in zijn lied ‘Mooi’, de moeite waard om eens 
naar te luisteren en de mooie beelden erbij te bekijken op youtube. Het refrein van het liedje is als volgt: 
                                                   Hoe mooi kan het leven zijn  
                                                                                Het is maar hoe je kijkt,  
                                                                              Het is maar wat je droomt.  
                                                                         Hoe mooi is jouw werkelijkheid  
                                                                  Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. 
Al pratende kwamen we bij de vaak prachtige natuur. Dieren, bloemen, vlinders, heel veel mooie voorbeelden 
werden genoemd. Op de vraag hoe die mooie natuur ontstaan is bracht ons bij het ontstaan van de wereld. 
Daarover zijn veel verschillende verklaringen gegeven en naast de oerknal is er ook het verhaal dat God de aarde 
heeft geschapen.In de middenbouw hebben de leerlingen een trailer gezien van een film over de schepping met 
prachtige natuurbeelden. 
Daarna hebben de leerlingen het verhaal van de goede herder gehoord, die goed let op zijn schapen en niemand 
vergeet. De kleuters hebben het vaak uitgebeeld met een herdersstok en een klein schaapje bij het liedje: 
                                                    Zeg schaapje, klein schaapje, waar ga jij toch heen? 
                                                                Straks wordt het al donker en ben jij alleen. 
                                                      Ga terug naar de herder, ja doe het maar gauw. 
                                                                 Bij hem ben je veilig, hij wacht al op jou. 
                                                          Zeg herder, zeg herder, waar ga jij toch heen? 
                                                              Ik zoek naar mijn schaapje, hij is zo alleen. 
                                                                  En als ik hem vind til ik hem op mijn rug. 
                                                            Dan draag ik hem snel naar de kudde terug. 
Vervolgens hebben we nagedacht hoe het zou zijn als je niet zou kunnen zien. We zagen een filmpje over blinde 
kinderen op een school. Knap dat zij ook gewoon kunnen leren lezen en schrijven. De middenbouw heeft een 
braillealfabet gekregen en geprobeerd de eigen naam in braille te schrijven. 
In Zeist staat zo’n school voor blinde- en slechtziende kinderen met de naam Bartimeüs. Die naam komt uit een 
bijbelverhaal over een blinde man die Bartimeüs heet. 
De kleuters hebben gelopen met een blindenstok door het lokaal en we hebben voel- en luisterspelletjes gedaan. 
Als laatste hoorden de leerlingen het verhaal over Zacheüs, een oneerlijke man, die door iedereen gemeden werd, 
maar toch bezoek kreeg van Jezus, die met andere ogen naar hem keek. Daardoor veranderde Zacheüs zijn leven. 
Kijken met liefde naar een ander is kijken met je hart.  
 
Jinke de Groot (GVO) 
 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen - GVO 
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Informatie van derden: 

Tijdens de mei vakantie zijn er allerlei activiteiten te doen in Zwembad 
Vollenhove. 
Woensdag 24 april kun je van 13:00 - 14:00 uur samen met een lesgever 
SNORKELEN. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per persoon, na de les mag je 
recreatief zwemmen en krijg je patat met, een snack en een bekertje 
drinken. (Graag vooraf opgeven bij de kassa of bel 0527-241438; bij 
voldoende opgave zullen we een 2e en evt. 3e groep starten. 
Vrijdag 26 april houden we KONINGSSPELEN. Voor € 6,55 gaan we de hele 
dag leuke spelletjes doen, knutselen en natuurlijk mag een patatje met een 
snack ook niet ontbreken. 
Dinsdag 30 april kun je op zoek naar de schatten in het zwembad. 
Donderdag 2 mei houden we een loopmatrace. 
Natuurlijk mag een disco ook niet ontbreken deze vakantie.  
Vrijdag 3 mei komt SLIF entertainment weer gezellige muziek draaien, dans je 
ook mee? 
 
Voor de openingstijden voor recreatief zwemmen verwijzen wij naar onze 
website: www.zwembadvollenhove.nl 
Vanaf 29 APRIL is het BUITENBAD geopend. 
Tot maandag 29 april is het mogelijk om een zomerabonnement in de 
voorverkoop te kopen, kijk voor meer informatie op 
www.zwembadvollenhove.nl. 
 

Zwembad Vollenhove 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen 
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Informatie van derden: 

Ook dit jaar organiseert Staatsbosbeheer Kuinderbos in samenwerking met de Lionsclub 
Noordoostpolder op 2e paasdag (maandag 22 april) de gezellige Buitendag. Het beloofd 
weer een bruisende dag te worden bomvol leuke activiteiten, demonstraties en een groene 
markt voor jong en oud.  
Wat is er te doen? 
Er zijn demonstraties van onder andere politie- en reddingshonden, schapen drijven, drone 
vliegen, Stihl motorzagen en een roofvogelshow. Ook hebben de Ridders van de IJssel hun 
kampement op het evenemententerrein opgeslagen. Er is een vaarexcursie met de 
boswachter en er zijn allerlei actieve competitie onderdelen zoals bijlsteelhangen en hout 
kloven.  
Jonge kinderen  
Voor de allerkleinsten hebben we leuke activiteiten zoals paaseieren zoeken met de 
paashaas, het kabouter- en blote voetenpad, zandkastelen bouwen, nestkast/insectenhotel 
en paashaas timmeren, de knutselhoek, kaarsen maken en waterdiertjessafari.  
Oudere kinderen  
Voor de oudere kinderen hebben we stoere en spannende activiteiten zoals een klimtoren, 
glijbaan en pannakooi, boogschieten, het “vliegend tapijt” waarop je op een doek staat dat 
door een paard wordt voort getrokken en een quad- en ATB parcours waar ze zelf aan de 
slag mogen.  
Kom gezellig langs met het hele gezin en geniet van deze leuke kijk- en doe-dag om de hoek! 
Kuinderbos aan de Hopweg 21 in Bant.  
Entree kinderen €2,50 en volwassen €4,50. Kijk voor het volledige programma en aanvullende 
informatie op www.buitendagnop.nl 
 

Buitendag Kuinderbos 2e paasdag 

Tekenen en meer 
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die van tekenen houden, gaat 
op vrijdag 10 mei (16.00 – 17.30 uur) Tekenen en meer weer van start. In 6 
verrassende lessen leren ze hoe ze hun kunstwerken nog echter kunnen 
laten lijken of om juist met nog meer fantasie te tekenen. Ook ontdekken 
ze allerlei materialen en technieken. De kunstwerken gaan mee naar 
huis. 
  
Kennismaken met koperblaasinstrumenten 
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen vanaf vrijdag 10 mei (18.00 – 
18.30 uur) in 5 lessen kennismaken met koperblaasinstrumenten. De 
trompet gaat mee naar huis om op te oefenen en in de lessen leren ze 
ook de bugel, hoorn, trombone en tuba kennen. 
  
Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl 
 

Tekenen of koperblazen na de meivakantie? 

Het mooie openluchtzwembad van Blokzijl zal maandag 6 mei haar deuren 
weer openen voor lekker veel zwemplezier. 
U kunt uw abonnementen voordelig aanschaffen tijdens de 
voorverkoopdagen op 19 april van 13.00 – 18.00 uur en op zaterdag 20 april 
van 9.00 – 13.00 uur. 
 
Op 6 mei beginnen ook weer de zwemlessen, 
voor diploma A (v.a. 5 jaar) vijfmaal per week, B en C tweemaal per week, 
zwemvaardigheid tweemaal per week. Dus geef u kind alvast op. 
Ook kunt u zich weer aanmelden voor Aquajoggen: 1 x per week gezond en 
sportief bezig zijn in het water. 
Voor al u vragen en opgave kunt u telefonisch contact opnemen met 
Emmie Grendelman 06-51174254 
 

Abonnementenverkoop zwembad Blokzijl 
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Informatie van derden: 


