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De eerste 7 schoolweken zitten er al weer op. De kinderen kunnen volgende 

week genieten van hun meer dan verdiende herfstvakantie, want wat 

hebben ze hard gewerkt op school de afgelopen weken. De resultaten kunt 

u vanmiddag komen bewonderen op school. In deze nieuwsbrief stelt ook juf 

Ashley zich voor, helaas gaat het herstel van juf Janneke nog niet zo snel dat 

zij op korte termijn weer voor de klas kan. We zijn superblij dat juf Ashley haar 

de komende tijd kan blijven vervangen. Alvast een hele fijne vakantie en op 

maandag 24 oktober hopen we iedereen weer goed uitgerust op school te 

verwelkomen. 

 

 

Even voorstellen..  

Hallo allemaal, ik ben Ashley van Bree en val in bij 

groep 1/2. Ik woon in Steenwijk samen met mijn vriend 

en twee katten. Ik ben 29 jaar. Ik ben graag creatief 

bezig, zoals tekenen, knutselen en schilderen. Ook 

vind ik het leuk om af en toe een stukje te 

rolschaatsen. Naast het invallen ben ik ook werkzaam 

op de Generaal van den Boschschool in Willemsoord, hier geef ik ook les aan 

groep 1/2. Ik vind het fantastisch om kleuters les te geven, omdat ze een hele 

rijke fantasie hebben, enthousiast en leergierig zijn. Ik geef les aan twee totaal 

verschillende groepen; een groep met 25 kinderen en nu ook een groep met 

6 kinderen. Dit heeft allebei voordelen en nadelen, het is erg leuk om dit 

verschil te ervaren. Ik heb heel veel zin in de komende tijd en ben blij dat ik 

op De Rolpaal les mag geven! 

 

 

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

Vrijdag 14-10-2022 volgende nieuwsbrief 4-11-2022 

14 oktober RolpaalExpo 

17-10-2022 t/m 21-10-2022 herfstvakantie 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Opbrengst 

sponsorzwemmen  

Op 6 september hebben de leerlingen 

van groep 4 t/m 8 en een leerling uit 

groep 3 heel veel ‘gesponsorde’ 

baantjes gezwommen in het zwembad 

van Blokzijl. Samen met de leerlingen van de Schutsluis hebben ze 3690 euro 

bij elkaar gezwommen. Wat een mooie opbrengst, daar wordt vast iets moois 

voor gekocht waar de kinderen in het zwembad mee kunnen spelen. 

 

 

 

Schooltuin 

Van de grootouders van Noa en 

Levi krijgen wij 3 vlinderstruiken voor 

in de voortuin. We zijn hier 

ontzettend blij mee!  

 

 

 

 

 

Schoolfruit  

Het is nog niet bekend welk schoolfruit na de vakantie 

wordt geleverd. Zodra dit bekend is, wordt er een bericht 

geplaatst op Social Schools  

 

 

 

Ingekomen post  

Sam& voor alle kinderen 

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. 

Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het 

betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in 

deze situatie? Start dan een aanvraag! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag 

bij de juiste organisatie terechtkomt .Sam& is een samenwerkingsverband van 

Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp 

en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één digitaal loket waar ouders en 

intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de 

organisaties bieden. Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 

tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met weinig geld kunnen bij 

ons terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met activiteiten zoals 
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sport of het vieren van een verjaardag. Het doel van dit 

samenwerkingsverband is om meer kinderen te kunnen bereiken met een 

breder pakket aan voorzieningen. De website kun je zien als een gezamenlijke 

voordeur. Zodra je als ouder of intermediair een aanvraag via onze website 

indient, dan wordt de aanvraag achter de schermen opgeknipt en gaat ieder 

stukje van de aanvraag naar de juiste partner. Het voordeel voor de aanvrager 

is dat hij/zij niet op meerdere plekken een aanvraag hoeft in te dienen en beter 

kan zien welke mogelijkheden er zijn in de betreffende woonplaats. De website 

vind je hier: www.samenvoorallekinderen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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Laat de natuur je verbazen tijdens de 
Kinderboekenweek 

 Gepubliceerd: 15 september 2022 

 

Wat is het liefste dier? De oudste boom? Of het 

harigste beest? Tijdens de Kinderboekenweek 

(5 t/m 16 oktober) kun je het ontdekken in de 

Bibliotheek. Dan staat namelijk alles in het 

teken van de natuur. In de Bibliotheek kun je 

alles vinden over dieren, planten en het klimaat 

overal ter wereld! 

Tijdens de kinderboekenweek zijn er allerlei 

activiteiten in en om de Bibliotheek Steenwijk: 

 

• 6 oktober: voorleesmoment in Bibliotheek Steenwijk 

• 7 oktober: voorleesmoment in mamacafé Steenwijk, restaurant Heerlijkheid 

• 13 oktober: workshop 'Lees de natuur af' 

• 15 oktober: GIGA-GROEN-DAG 

Ga jij mee op ontdekking tijden de GIGA-GROEN-DAG? 

Op zaterdagmorgen 15 oktober is in Bibliotheek Steenwijk van 10.00 tot 12.30 van 

alles te ontdekken. Er komt een echt ROVA vrachtwagen en je kunt zelf een 

herfstslinger maken. Er is een GIGA GROENE Speurtocht in het Slingerbos en 

een workshop waarbij je door middel van zonnepanelen stroom gaat opwekken. Kijk 

voor deze laatste 2 activiteiten ook even in de agenda om je aan te kunnen 

melden! Kom gezellig langs om de andere activiteiten te ontdekken. Zien we jullie op 

15 oktober? 

 

 

 

https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/1505-voorlezen-in-bibliotheek-steenwijk-donderdag-6-oktober-2022
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2016-workshop-lees-de-natuur-af
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2015-giga-groene-speurtocht
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/agenda/2019-experimenteer-met-zonne-energie
https://www.bibliotheekzwartewaterland.nl/agenda

