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Afscheid groep 8 
Woensdag 7 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 leerlingen, ouders en 
leerkrachten. De ouders organiseren dan een etentje. De kinderen van groep 8 krijgen dan ook 
altijd een afscheidscadeautje van De Rolpaal. 
 

Vossenjacht  
De laatste vrijdag houden we altijd een vossenjacht. Maar vorig jaar hebben we dat i.v.m. de 
coronaregels op donderdagavond gehad. Dat wat heel erg gezellig. Daarom hebben we, samen 
met de ouderraad, toch gemeend om dit jaar weer een vossenjacht te houden op de 
donderdagavond. 
De leerlingen van groep 8, en hun ouders, 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 die 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 

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

03-07-2021: oud papier 

04-07-2021: kindervoorstelling in ’t Lam 

07-07-2021: afscheid groep 8 

08-07-2021: vossenjacht 

09-07-2021: De Rolpaal’s got talent 

09-07-2021: 12.00 uur begin zomervakantie 

07-08-2021: oud papier 

23-08-2021: start nieuwe schooljaar 

27-08-2021: volgende nieuwsbrief 
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De Rolpaal’s got talent 
De laatste schooldag willen we een Rolpaal talentenjacht organiseren. Kinderen die iets leuks aan 
de hele school willen laten zien, kunnen dat doen. Het kan van alles zijn: een liedje zingen, 
playbacken, een leuke grap vertellen, misschien kun je een kunstje vertonen. Of nog iets anders. 
Geef je wel van tevoren op, zodat wij een programma kunnen maken. Natuurlijk mogen ouders 
komen kijken nu we allerlei versoepelingen hebben. 
 

Meubels in de verkoop 
Zoals jullie weten krijgen we nieuw meubilair. Het oude gaat allemaal weg. Als iemand ergens 
belangstelling voor heeft, dan kan dat volgende week opgehaald worden. Alles mag weg tegen elk 
aannemelijk bod. 
 

Ingekomen post 
 
Nieuwsbericht van de Bibliotheek voor ouders juni 2021 
 
Ga mee op schattenjacht! 
Groep 3/ 4 is momenteel al helemaal in reisstemming. De leerlingen 
doen mee met het leesprogramma Vakantielezen van de Bibliotheek. 
Beste ouder(s)/verzorger(s), jullie gaan toch ook mee?!! Vanaf 21 juni 
kunt u met uw kind mee op reis door naar www.vakantie-lezen.nl te 
gaan. In ieder land kunt u met het gezin op zoek naar de schat en kans maken op leuke prijsjes. 
Met Vakantielezen houden we samen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil. 
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline:  in de zomer kun je overal lezen. En 
met Vakantielezen van de Bibliotheek wordt lezen extra leuk!  
 
Boekentip: Max en de maximonsters 
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau start op 18 juni en vanaf dat moment ligt het 
prentenboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak in de boekhandel voor slechts €2,50. 
Een boek met prachtige prenten en een pakkend verhaal dat 
zeker de fantasie van uw kind prikkelt.  Ga heerlijk samen met uw 
kind op avontuur. Het boek is ook gratis te leen in de Bibliotheek. 
Op de avond dat Max zonder eten naar bed wordt gestuurd, 
groeit er een bos in zijn kamer. De zee komt aanrollen en Max 
gaat op weg naar het eiland waar de Maximonsters wonen. Hij is 
niet bang, hij temt de Maximonsters door diep in hun gele ogen 
te kijken. De Maximonsters maken hem zelfs koning en er wordt een wild feest gevierd. Maar toch 
voet Max zich wat eenzaam... 
 
KennisLab in de zomervakantie 
Ook dicht bij huis zijn er in de zomervakantie leuke activiteiten te doen voor de kinderen. 
In het KennisLab van de Bibliotheek worden in de zomervakantie leuke workshops gegeven 
rondom (digitale) techniek, o.a. programmeren met Lego, virtual reality,  Minecraft, solderen etc.  
Zeker een bezoekje waard! 

 

 

 

 

http://www.vakantie-lezen.nl/
https://bibliotheek-rotterdam-onderwijs.email-provider.nl/link/ochpjswlkk/vwly2qanej/h4szbcsslp/h2npxk6tzx/mjlr4kenf9
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Kinderen van de JeugdNatuurClub 

 
Als kinderen buiten spelen in de natuur zullen ze liefde voor de natuur ontwikkelen. Dat is waar de 
organisaties achter de JeugdNatuurClub voor staan. Samen met Nationaal Park Weerribben-
Wieden zorgen Staatsbosbeheer en IVN-afdeling Noordwest Overijssel voor een leuk en uitdagend 
programma voor de kinderen. 
Twee JeugdNatuurClubs in Nationaal Park Weerribben-Wieden 
In Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn er twee JeugdNatuurClubs actief. Er is een 
JeugdNatuurClub in De Weerribben en een in De Wieden. Kinderen die rondom De Wieden wonen 
kunnen op 25 augustus kennismaken met de JeugdNatuurClub De Wieden. Meer informatie over 
de JeugdNatuurClubs vind je op de website van Nationaal Park Weerribben-Wieden.  
Meer info Jeugdclub De Wieden: 
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/jeugd-jongeren-en-
scholen/jeugdnatuurclub-de-wieden/ 
 
Gezocht: kinderen rondom De Weerribben die gek zijn op de natuur 
Speciaal voor kinderen die rondom De Weerribben wonen is er een JeugdNatuurClub. Maandelijks 
komen de kinderen van 7 tot 12 jaar samen om op pad te gaan in de natuur. De 
gemeenschappelijke deler van de clubleden is dat ze graag buiten zijn en gek zijn op planten en 
dieren. Het nieuwe seizoen start in september. 
JeugdNatuurClub De Weerribben komt van september tot 
mei één keer per maand op woensdagmiddag samen. De 
kinderen gaan dan in of nabij De Weerribben op pad in de 
natuur. In de activiteiten staat het beleven van de natuur 
centraal. De kinderen leren respectvol om te gaan met 
alles wat beweegt en leeft en doen onvergetelijke 
ervaringen op. 
Meer info Jeugdclub De Weerribben: 
https://www.visitweerribbenwieden.com/Nationaal-Park-Nieuws/5054/gezocht-kinderen-
rondom-de-weerribben-die-gek-zijn-op-de-
natuur/?fbclid=IwAR0jR2eQKz0urhQAtILRbSo3bORUHlBao8N_oL_WC9wWXaLPPb6M-QAwB_E 
 

Nog één week en dan: 

 

https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/jeugd-jongeren-en-scholen/jeugdnatuurclub-de-wieden/
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/jeugd-jongeren-en-scholen/jeugdnatuurclub-de-wieden/
https://www.visitweerribbenwieden.com/Nationaal-Park-Nieuws/5054/gezocht-kinderen-rondom-de-weerribben-die-gek-zijn-op-de-natuur/?fbclid=IwAR0jR2eQKz0urhQAtILRbSo3bORUHlBao8N_oL_WC9wWXaLPPb6M-QAwB_E
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