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Studiedagen 
Voor de komende periode hebben we nog twee studiedagen gepland. Het team gaat dan heel hard bezig 
met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ook zullen we veel klaar kunnen maken, zodat de 
nieuwe vloerbedekking en het nieuwe meubilair gelegd en geplaatst kan worden. Beide dagen hebben 
alle leerlingen vrij. 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 4 juni a.s. komt de schoolfotograaf. Deze zal in het lege lokaal een "studio" opbouwen. Sandra, 
de moeder van Bas en Max, zal assisteren om het een en ander goed te laten verlopen, op een corona 
veilige manier. 

Broertje/zusje foto's worden ook nu weer gemaakt, ook al zitten de kinderen niet bij elkaar in hetzelfde 
lokaal.  

We zijn nog aan het uitzoeken of het ook mogelijk is om een broertje/zusje foto te maken met kinderen 
die nog niet of niet meer op De Rolpaal zitten. Mocht dit mogelijk zijn dan zal dit ergens in de middag 
zijn. Ook dan mogen de ouders zelf niet mee naar binnen en blijven dus buiten wachten.  
Het jongere of oudere broertje/zusje zal dan opgehaald worden door de leerling die bij ons op 
school zit, of door Sandra. Het is wel fijn om te weten of ouders eventueel gebruik willen 
maken van deze mogelijkheid om ook een foto te laten maken met de jongere of 
oudere broertjes/zusjes.  

 
Als u hier belangstelling voor hebt dan graag even laten weten aan de leerkracht.  
Dan kunnen we dit doorgeven aan de fotograaf en een schema opmaken over 
eventuele tijden. Dit alles dus wel op voorwaarde dat de fotograaf hierin mee kan en 
wil gaan. 
Als het door kan gaan om ook oudere of jongere kinderen bij op de foto te krijgen 
komt dus komende week nog meer duidelijkheid. 

 

juf Iris 
In de bovenbouw is juf Iris vandaag begonnen. Zij gaat tot de zomervakantie op vrijdag de groep lesgeven. 
Ze is in de plaats van juf Jerina gekomen. Wij hopen dat ze een fijne tijd op de Rolpaal zal hebben. 

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

 

24-05-2021: tweede Pinksterdag 

28-05-2021: studiedag team; alle leerlingen vrij 

04-06-2021: schoolfotograaf 

05-06-2021: oud papier 

07-06-2021: studiedag team; alle leerlingen vrij 

11-06-2021: volgende nieuwsbrief 
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Voetbalveldje maaien 
Het voetbalveldje naast ons schoolplein is de laatste jaren altijd door Sandra, moeder 
van Bas en Max, gemaaid. Nu heeft Sandra aangegeven dat ze graag wil dat iemand 
anders het van haar gaat overnemen. We willen Sandra heel hartelijk bedanken voor 
haar inzet.  

Maar nu zijn we dus op zoek naar iemand anders om in de zomermaanden het gras op 
het veldje bij te houden. Voordat Sandra is begonnen met maaien deed een man het die 
het gewoon leuk vond om gras te maaien. Daarvoor heeft een buurman van school het gras een hele poos 
gemaaid.  
Onze vraag aan u is: wie wil en kan een periode het gras maaien van het voetbalveldje naast ons 
schoolplein? 
Als er iemand is die geen kinderen op school heeft, maar wel het gras wil maaien is natuurlijk ook goed. 
De school heeft zelf een grasmaaier. 
 

Evaluatie 
Een aantal weken terug hebben wij de evaluatievergadering gehad van de CITO resultaten over de 
eerste periode. Het bleek dat zich geen verrassingen hebben voorgedaan. Ook konden we geen 
achterstanden ontdekken bij leerlingen die opgelopen zouden zijn tijdens de corona lockdown. Onze 
leerlingen hebben zich ook dit schooljaar tot nu toe volgens hun te verwachten leerlijn ontwikkeld.  
Daar zijn we heel blij mee. 

 

Schoonmaak 
Alle Op Kop scholen hebben een schoonmaakcontrole gehad door een 
onafhankelijke partij, dus niet iemand die voor het schoonmaakbedrijf werkt.  
Er wordt dan gekeken aan de hand van een kijkwijzer. Wat bleek: onze school 
scoorde, als enige school, op alle punten 100%! Dat vonden we een compliment 
aan Joke waard. We hebben haar dus in de bloemetjes gezet. 

 

Schoonmaakactie 
Met Hallo Wereld zijn we nu bezig met het thema natuur. Als afsluiting van het onderdeel GVO, door juf 
Liesbeth, hadden we een schoonmaakactie gepland. Dat hebben we afgelopen woensdag gedaan. Wat 
ons is opgevallen is dat er overal heel veel sigarettenpeuken lagen. Die hebben we allemaal opgepakt en 
weggegooid. Juf Liesbeth wist dat in het filter van zo'n sigarettenpeuk zoveel nicotine zit dat een peuter 
eraan kan sterven als die zo'n peukje in de mond stopt. Daar zijn we best een beetje van geschrokken. 

 

Schoolzwemmen 
Het schoolzwemmen is weer begonnen. Afgelopen dinsdag is alleen de bovenbouw naar het zwembad 
geweest. Badjuf Emmie vond het voor de middenbouw nog iets te koud. Toen de bovenbouw ging 
zwemmen scheen de zon heel lekker. We hadden het echt wel naar onze zin.  
 
We zwemmen met de midden- en bovenbouw iedere dinsdag. De middenbouw loopt naar het zwembad 
en ook weer terug. De bovenbouw gaat om 13.00 uur op de fiets richting het zwembad. Zij mogen vanaf 
het zwembad zelf naar huis, of kunnen daar opgehaald worden door ouders/verzorgers. Kinderen die nog 
niet alleen door Blokzijl gaan, fietsen met de leerkracht terug. 
Op dinsdag neemt iedereen altijd zijn zwemspullen mee naar school. Als het weer zodanig is dat we niet 
zeker weten of we gaan zwemmen, dan ook graag de gymspullen meenemen, dus beide. 
Op donderdag gaan we gewoon gymmen.  
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Nieuwe directeur 
Het ziet ernaar uit dat we na de zomervakantie nog geen nieuwe directeur zullen hebben. De verwachting 
is dat de procedure zo lang duurt dat we na de Kerstvakantie de nieuwe directeur zullen kunnen 
verwelkomen. Tot aan die tijd wil Op Kop ervoor zorgen dat we een interim-directeur krijgen. Ze vinden 
die periode te lang om zonder directeur te overbruggen. Hierover later meer. 

Infoborden/vandalisme 
De bovenbouw heeft prachtige kunstwerken gemaakt, die in plexiglazen blokken zijn gegoten. Nu zijn in 
ieder geval drie van die blokken uit de infoborden verwijderd. Dit is een vandalisme daad. De kinderen 
zijn erg sneu dat dit gebeurd is. Buren hebben gezien dat dit gebeurde en hebben de kinderen die hiermee 
bezig waren erop aangesproken. De blokken die teruggevonden zijn worden opnieuw geplaatst.  

Ook op het schoolplein hebben we de laatste tijd last van vandalisme. Als iets kapot gemaakt wordt door 
vandalisme moeten we daarvan melding doen bij de politie. Vandalisme is strafbaar. Het kan dus zijn dat 
de daders met de politie in aanraking komen. De politie zal altijd eerst in gesprek gaan, of de kinderen 
worden doorgestuurd naar Halt. 

Meubilair 
In de zomervakantie krijgen we nieuwe vloeren èn nieuw meubilair. Dat betekent ook, dat vrijwel al het 
oude meubilair weg gaat.  
Bij deze bieden we meubilair ter overname aan: - een leerlingset (tafel/stoel) kunt u voor het luttele 
bedrag van € 10 overnemen. Meerdere mag natuurlijk ook. - ook hebben we nog een aantal 
groepstafels voor € 10 in de aanbieding. Dat zijn trapezium tafels: - er zijn nog 4 triptrap-stoelen in de 
aanbieding, voor € 25,-- per stuk ook hebben we nog twee grote tafels in de aanbieding: - de grote tafel 
van het leerplein (bieb), ca 2 meter lange en uittrekbaar - de grote ovale tafel uit de personeelskamer. 
Belangstellenden voor één van deze tafels kunnen met juf Janny contact opnemen en een bod doen.  

Voorwaarde voor aanschaf is, dat u de meubels in de laatste schoolweek ophaalt op donderdag 8 juli, 
tussen 13.45 en 16.30 uur. We houden ze daarna niet in opslag. De opbrengst besteden we vervolgens 
weer aan de inrichting van de school. Niet aan het nieuwe meubilair natuurlijk, maar aan extra dingen 
om de school nòg gezelliger te maken. 

 

 

 


