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Corona perikelen 
We hebben corona heel lang buiten de deur van onze school kunnen houden. Maar nu lukt 
het ons ook niet meer. Corona heeft De Rolpaal inmiddels ook gevonden. Gelukkig zijn we op 
dit moment nog wel in staat om de groepen te kunnen bevrouwen. We hoeven dus nog geen 
groep naar huis te sturen, omdat er geen vervangers zijn. We zijn benieuwd hoe lang we dit 
kunnen volhouden. 
Meester Jan zit op dit moment in quarantaine, omdat hij gisteren een positieve testuitslag 
had. Gelukkig heeft hij tot nu toe milde klachten. We hopen dan ook dat hij snel weer beter 
is.  
Juf Froukje zit ook in quarantaine, omdat er gezinsleden zijn die positief zijn. Hopelijk zal ook 
zij weer snel op school kunnen zijn. 
Juf Jinke, zij verzorgt de GVO-lessen van Hallo Wereld, komt ook even niet naar school. Zij 
vindt de oplopende corona besmettingen te eng. 
 

Geen uitstapjes 
Een andere minder leuke bijkomstigheid van corona is dat uitstapjes niet meer mogen. Zo 
gaat het Sinterklaastoneel voor groep 3, 4, 5 en de Sinterklaasfilm voor groep 6, 7, 8 dus niet 
door. Ook het Sinterklaasfeest op school zal weer aangepast moeten worden. Voor het 
tweede jaar op rij kunnen ouders niet bij de ontvangst van Sinterklaas aanwezig zijn. We 
vinden nog wel weer een mogelijkheid om Sinterklaas op school te laten komen, zodat het 
voor de kinderen toch een speciale dag wordt. De bovenbouw houdt zich op drie december 
bezig met surprises en gedichten. Dat is elk jaar een heel gezellige dag. 

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

30-11-2021: Sinterklaas toneel of film gaat niet door 

30-11-2021: studiemiddag team 

03-12-2021: Sinterklaasfeest op school 

04-12-2021: oud papier 

10-12-2021: volgende nieuwbrief 

23-20-2021: kerstviering op school 

24-12-2021: 12.00 uur start Kerstvakantie 

10-01-2022: weer naar school 
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Ook het schaatsen in Thialf met de ijsclub is afgezegd en groep 6, 7, 8 kon afgelopen vrijdag 
niet naar technics4u. Dit werd georganiseerd door het RSG en Eekeringe in Steenwijk.  
De leerlingen zouden deze ochtend met techniek bezig zijn.  
 

Kerstdiner 
We denken dat het Kerstdiner niet op de manier zo we het altijd deden zal kunnen. We zijn 
wel bezig te kijken hoe het wel kan. We willen wel heel graag aandacht besteden aan Kerst 
en het een gezellige tijd laten zijn. 
 

Afgelopen periode zijn er best veel activiteiten geweest. Daar voeg 
ik een paar ervaringen van de kinderen zelf bij. 
 
Vrijdag 5 november hebben wij meegedaan met het Nationaal 
Schoolontbijt. Wij hebben er een schoollunch van gemaakt. Met z’n 
allen hebben we lekker gegeten in onze prachtige 
gemeenschappelijke ruimte. Iedereen kon met gemak een zitplaats 
krijgen, zonder dat wij aan het slepen moesten met tafels en 
stoelen uit de lokalen. Hierdoor konden we de lunch heel snel 
organiseren en was alles na afloop ook weer heel snel opgeruimd. 
 

Groep 8 heeft dinsdag 9 november een experience day gehad op het RSG in Steenwijk. Ze 
konden ervaren wat ze moeten doen als ze in de brugklas zitten. Ze kregen 5 verschillende 
vakken van een half uur. Ze hadden een leuke ochtend. 
 

Experience day - geschreven door Jolijn: 
Dinsdagochtend was de experience day op de RSG in Steenwijk. We gingen met heel groep 
8. We hadden 5 lessen van een half uur en we hadden een kwartier pauze.  
We begonnen om 8:20 met een tekenles. Dat was erg leuk! De docente liet een paar foto’s 
zien en daar moesten wij een tekening bij maken. Het ging over een eiland en daar moest je 
een Loplop bij tekenen en bergen. Een Loplop is een dier die een kunstenaar een keer heeft 
bedacht, het bestaat niet echt. Zijn kop was een kippenkop, hij had 3 vleugels en een lijf van 
een mens. Iedereen had zijn eigen beeld bij het dier. Het zijn heel veel verschillende 
tekeningen geworden.  
 
Daarna hadden we aardrijkskunde. Dat was ook leuk! Het ging over vulkanen en vooral over 
de vulkaan op La Palma en hoe ze ontstaan. We gingen eerst La Palma opzoeken in een atlas. 
Daarna gingen wij een filmpje kijken over het eiland La Palma en we moesten oorzaken en 
gevolgen opschrijven die we in het filmpje hoorden. De docent ging ons uitleggen hoe 
vulkanen ontstaan. Dat was interessant.  
 
Daarna hadden we Engels. Dat was ook weer leuk! We gingen een quiz doen. Het werkte als 
volgt. Er lagen briefjes op de tafel met Engelse woorden. De docent liet een Nederlands 
woord op het bord zien en wij moesten dan hetzelfde Engelse woordje pakken. Wie als 
eerste het kaartje pakte kreeg het kaartje. Degene met de meeste kaartjes won en dat was 
ik. Ik kreeg een snoepje, die heb ik aan Ruben gegeven. 
Toen hadden we pauze. We zaten in de aula. Ruben, Sem, Mats en Ella zaten ook bij ons aan 
de tafel. 
 



Na de pauze hadden we scheikunde. De docent en de docente gingen eerst uitleggen hoe je 
vuur maakt. Dat doe je met zuurstof, brandstof en hitte. Daarna gingen wij een proefje doen. 
We moesten een bril op en beschermende kleding aan. We moesten azijn en suiker bij elkaar 
gooien. En dat werd dan gas, daarmee konden we een kaarsje doven. 
Daarna gingen we Grieks en Latijns doen. Dat vond ik erg interessant. Ze ging eerst uitleggen 
hoe je hoi en doei zei en hoe je jezelf voorstelt. De talen hebben allemaal regeltjes 
bijvoorbeeld je zegt de u als een oe en nog veel meer regeltjes. Verder gingen we een 
verhaal vertalen.  
Ik vond het een leuke en gezellige ochtend. En ik denk dat de RSG het wordt! 

Jolijn 
 

 
 
De middenbouw had diezelfde dag een workshop over 
klederdracht. Dit was een activiteit uit het cultuurmenu, 
wat wordt gesubsidieerd voor een gedeelte door de 
gemeente.  
Iedereen was heel gemotiveerd aan het werk. Er zijn dan 
ook prachtige kunstwerken uit voortgekomen. 
 
 
 
 

 
De bovenbouw had donderdagochtend 11 november een uitje naar Frederiksoord. Ook dit 
was een onderwerp uit het cultuurmenu. We hebben daar de kolonie challenge gedaan. De 
kinderen zijn heel erg met geschiedenis bezig geweest. Ze hebben ook geleerd dat Blokzijl 
nog een band heeft met de kolonie Frederiksoord. 
 

Kolonie Challenge in Frederiksoord – geschreven door Larim 

Wij zijn met school naar Frederiksoord geweest. Toen we 
daar waren mochten we eerst de jassen ophangen. Daarna 
gingen we naar een andere kamer. In die kamer was een 
man en die ging ons uitleggen over vroeger met de arme en 
de rijke mensen.  
Het was heel interessant.  
Daarna gingen we naar een kamer met afbeeldingen en een 
andere man ging daarover uitleggen. Er was in die kamer een 
soort buis waar je kon ruiken hoe het vroeger in die stad 
rook. Daarna gingen we naar een zaal met 4 heel grote 
beeldschermen en daar kregen we een filmpje op te zien.  
Toen gingen we opdrachten doen.  
We hadden groepjes en daarmee moest je opdrachten doen 
bij. Bij elke opdracht kreeg je een munt.           
Larim 
 
 


