
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Studiemiddag 
 

Maandagmiddag, 27 juni aanstaande,  
heeft het team een studiemiddag rondom  
de zorg voor de leerlingen.  
Alle leerlingen hebben deze middag om 12 uur vrij. 
 
 

Schrijver in de klas 
 
Donderdag 23 juni kwam kinderboekenschrijver Jozua Douglas bij de 
middenbouw op bezoek. Dit bezoek is een onderdeel uit het 
cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland. Jozua Douglas vertelde 
van alles over het beroep schrijver.  
In de klas lezen de juffen op dit moment voor uit het boek: "De 
verschrikkelijke badmeester". Jozua vertelde onder andere waar hij de 
inspiratie had opgedaan voor het schrijven van dit boek. Dat was in een 
zwembad, daar had hij het hele boek in zijn hoofd al geschreven.  
In de klas hebben we nog een aantal boeken van Jozua Douglas staan: De 
Vreselijke Tweeling, De Gruwelijke Generaal, Een Draak Op Het Plein en 
Op Reis Naar De Maan. De leerlingen zijn nu heel gemotiveerd om deze 
boeken tijdens leestijd in de klas ook te lezen.  
Jozua vertelde ons dat hij 33 boeken had geschreven.  
Deze zijn allemaal terug te vinden op zijn eigen 
website: www.jozuadouglas.com 
Zo komt er in september nog een nieuw boek van hem uit. 
Daarnaast heeft hij ook een stukje voorgelezen uit Keesie Kippenkop De Rioolridder. Het was een 
leuk en geslaagd bezoek. 
 

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

27-06-2022: maandagmiddag studiemiddag; leerlingen 

      hebben dan vrij 

29-06-2022: middenbouw schoolreis Duinenzathe 

07-07-2022: schoonmaakavond  

13-07-2022: afscheidsuitje groep 8 

14-07-2022: 's avonds vossenjacht 

15-07-2022: laatste ochtend van schooljaar 2021-2022 

15-07-2022: vanaf 12 uur zomervakantie 

29-08-2022: weer naar school 

30-08 t/m 02-09-2022: zwemvierdaagse zwembad  
          Blokzijl 
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De GMR zoekt leden  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is op zoek naar jou!  
De GMR is op zoek naar een ouder van een van onze scholen die graag een bijdrage wil 
leveren aan kwalitatief goed onderwijs binnen Stichting op Kop. Daarnaast zoeken wij twee 
personeelsleden van het stafbureau en/of (bij voorkeur) een school die niet 
vertegenwoordigt is in de GMR. Mocht jij interesse hebben om lid te worden van de GMR of 
wil je meer weten over de GMR, schroom niet om contact op te nemen.  
 
Wat doet de GMR?  
De leden van de GMR worden door de medezeggenschapsraden (MR’en) rechtstreeks uit de 
ouders en personeelsleden van de Stichting Op Kop scholen gekozen. De samenstelling van 
de GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouderleden en 4 personeelsleden. De GMR toetst 
beleidsvoorstellen van de stichting die voor alle scholen of een meerderheid van de scholen 
worden opgesteld. En heeft hierbij een aantal wettelijke rechten zoals initiatief-, adviesen/of 
instemmingsrecht. De GMR komt circa achtmaal per jaar bijeen om te vergaderen in 
Giethoorn. Voor de continuïteit en besluitvorming is het van groot belang dat de leden 
aanwezig zijn bij een meerderheid van de vergaderingen. Daarnaast zijn er 
overlegmomenten met de Raad van Toezicht en de MR’en. Ook vinden er extra 
bijeenkomsten plaats met de expertgroepen. De expertgroepen komen bijeen wanneer een 
onderwerp dat vraagt, waar en wanneer wordt in onderling overleg bepaalt.  
De GMR heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting. De GMR bestaat uit 
een enthousiaste groep mensen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan kwalitatief 
goed onderwijs binnen Stichting op Kop. Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een 
verkiezing gehouden worden, waarbij de leden van de MR’en van de scholen mogen 
stemmen.  
Wat betekent mijn deelname aan de GMR?  
Ouders komen in aanmerking voor presentiegeld en een reiskostenvergoeding, personeel 
krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en een reiskostenvergoeding.  
 
Lijkt het jou leuk en interessant om lid te worden van de GMR? Laat het ons weten als je 
interesse hebt om lid te worden van de GMR of indien je meer wil weten over de GMR, wij 
gaan graag met je in gesprek. Indien gewenst is een (deel van een) GMR-vergadering 
bijwonen altijd mogelijk. Graag tot snel! Nienke van der Ploeg Ellen Holtmann Personeelslid 
GMR Ouderlid GMR nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl 
ellen.holtmann@stichtingopkop.nl 
 

Schoonmaakavond 
 
In de agenda van social schools staat de schoonmaakavond gepland op 7 juli a.s. De leerkrachten 
nemen hierover zelf contact met de ouders wie wanneer en wat gaat schoonmaken.  
De boven- en middenbouw regelen de schoonmaak altijd met de leerlingen. 
 

Afscheidsuitje groep 8 
 
Woensdag 13 juli a.s. heeft groep 8 hun afscheidsactiviteit van de Rolpaal. We hebben weer iets 
leuks kunnen vastleggen, maar dat blijft altijd nog even geheim, totdat we op de betreffende locatie 
zijn. Na afloop hebben we nog een gezellig samenzijn met groep 8, de ouders van groep 8 en 
leerkrachten. De ouders organiseren dan een etentje. De kinderen van groep 8 krijgen dan ook altijd 
een afscheidscadeautje van De Rolpaal beschikbaar gesteld door de ouderraad. 
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Vossenjacht 
De laatste jaren werd de vossenjacht altijd op de laatste donderdagavond voor de zomervakantie 
georganiseerd in verband met corona. Dit is zo goed bevallen omdat het heel gezellig was, daarom 
hebben we besloten om ook dit jaar op de laatste donderdag van het schooljaar weer een 
vossenjacht te houden. 
De leerlingen van groep 8, zijn weer “vos”. De vossen zitten verstopt in Blokzijl aan de schoolkant van 
de groene brug. Bij elke vos verdien je een letter. Deze letters samen vormen een zin. Het is een vrije 
activiteit, die je als gezin kunt gaan doen. De kinderen van groep 8 zouden het natuurlijk wel erg leuk 
vinden als er veel groepjes meedoen. Ouders begeleiden hun eigen kind(eren). De activiteit start om 
18.45 uur en stopt uiterlijk om 20.00 uur. Je start dus als gezin op een tijdstip, dat jullie het beste 
past. Maar de vossen gaan om 20.00 uur terug naar school. Ben je klaar??? Dan ga je gewoon lekker 
naar huis, daar ga je lekker puzzelen om tot de juiste oplossing te komen met de gekregen letters. De 
oplossing van de vossenjacht kan digitaal ingeleverd worden door een berichtje sturen via social 
schools. Op vrijdag maken we bekend wat de oplossing is.  
Om een overzicht te krijgen hoeveel groepen de vossen kunnen verwachten is het wel noodzakelijk je 
als gezin op te geven. Dit kan bij de verschillende juffen of stuur een mail naar: 
janny.eissen@stichtingopkop.nl 
We hopen echt dat er weer veel groepjes meedoen, zodat het voor de kinderen van groep 8 extra 
leuk wordt. 
 

Streetwise 
Op dinsdag 7 juni j.l. hadden alle groepen verschillende verkeersactiviteiten georganiseerd door de 
ANWB. De kinderen hebben geoefend met oversteken, hoe lang de remweg van een auto is als die 
maar 50 km per uur rijdt en met het fietsen van een lastig parcours. De kinderen van groep 5 en 6 
moesten zelf remmen in een echte auto. Dat vonden ze wel spectaculair. De kinderen van groep 7 en 
8 hadden het fietsparcours. Het bleek best lastig te zijn met een zware schooltas op je rug om over 
een smalle richel te fietsen. Van tevoren hadden alle leerlingen al verkeerslessen gehad ter 
voorbereiding van de activiteit. 
 

Schoolkamp 

Wij zijn met de hele klas op kamp geweest van 20 juni tot 22 juni. We gingen naar de Wolfskuil in 
Ommen, daar hadden we de Blokhut om te verblijven. Het was superleuk. We gingen de 1ste 
dag naar Slagharen, dat is een pretpark. Het was superleuk. Ik ging in de Vrije Val en de Gold Rush en 
juf Janny ging ook in de Gold Rush. Zij vond het wel een beetje eng. 
 

 
 



Na het pretpark gingen we naar de Wolfskuil. Het was een heel mooie plek met zand en bulten. We 
gingen eerst uitpakken en bedden zoeken. Toen we dat hadden gedaan gingen we naar buiten om 
tikkertje te spelen dat kon daar heel goed. Het was superleuk. Daarna gingen we pannenkoeken 
eten. Roy ging de pannenkoeken bakken en juf Janny ging het beslag maken, toen was het klaar. We 
hadden lekker gegeten ik vond de pannenkoeken wel lekker.  
Na het eten konden we nog even spelen en daarna gingen we een smokkel spel spelen. Dan moet je 
een soort pillen meenemen en naar de andere kant brengen zonder dat je getikt wordt. Dat was 
superleuk. 
De 2de dag gingen we naar een meer daar gingen we lekker zwemmen. Na het zwemmen gingen we 
weer naar de Wolfskuil en daar gingen we tikkertje doen. Na het tikkertje gingen we barbecueën, dat 
was heerlijk. Toen waren we klaar met eten en gingen we weer spelen. Na het spelen was de bonte 
avond dat was heel grappig.  
Ik had met mijn groepje een leuk stukje. We gingen Max, Max, Max super Max zingen. We hadden 
allemaal mooie en grappige pakken aan. De andere kinderen hadden ook een leuk stukje. ze gingen 
bijvoorbeeld alle juffen nadoen. De laatste dag gingen we eerst ontbijten en daarna alles inpakken 
om te vertrekken.  
We gingen eerst naar een drukkerij museum in Meppel, dat was wel leuk. Daar kon je allemaal 
dingen doen zoals afdrukken maken en mooie kunstwerken maken. 
Toen we daar klaar mee waren gingen we naar de Beulakker, naar Elly's Beach. Dat is een meer met 
een soort strand, dat was wel leuk. Ik heb lekker gezwommen en gespeeld. Daarna gingen we naar 
de Halte, daar gingen we lekker patat eten met een snack. Quinty trakteerde daarom omdat ze 
tijdens het kamp jarig was. Toen we dat op hadden werden we opgehaald door onze ouders en toen 
was het kamp voorbij.                
Het was een superleuk kamp.   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larim 


