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Schoolplein 
We kwamen afgelopen maandag op school en waren blij verrast. Het schoolplein zag er 
tiptop uit. Ook het gras van het voetbalveld was weer gemaaid. Heel fijn dat een aantal 
ouders (en zelfs een oud-leerling) bezig geweest is om alles er zo netjes uit te laten zien.  
Ook is een leerling in de vakantie nog bezig geweest om het gras te maaien. 
Allemaal heel erg bedankt. 
 

Luizenpluizen 
Donderdag 2 september wordt iedereen weer nageplozen op luis. Als er nog wat ouders zijn 
die ook mee kunnen helpen: heel graag! Met meerdere mensen is het altijd zo klaar. Het 
groepje ouders wat hiermee helpt is wat uitgedund, daarom de vraag of er nog meerdere 
mensen zouden kunnen helpen. Graag aanmelden bij juf Janny. Door de controles na elke 
vakantie blijkt dat we een plaag kunnen voorkomen.  
 

Hallo Wereld 
Afgelopen week zijn de leerkrachten van Hallo Wereld ook weer begonnen op de woensdag. 
Het thema is ik, jij, wij. Dit sluit heel goed aan op het thema van de Vreedzame school: We 
horen bij elkaar. 
Juf Jinke is ook weer begonnen. Ze heeft haar inentingen gehad en nu is ze genoeg 
beschermd tegen corona. 
Hieronder het stukje van Hallo Wereld over het thema: 

 
 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

2 september: luizenpluizen 

                         Sponsorzwemmen 

                         Studiedag juf Janny 

3 september: studiedag juf Janny 

4 september: oud papier 

16 september: groep 6, 7, 8 voorstelling Razzia 

17 september: volgende nieuwsbrief 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  
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27 augustus  2021 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



Hallo Wereld – Thema Ik, Jij en Wij 

Aan het begin van het schooljaar is altijd best wel spannend hoe de groepen zich 
vormen. Iedereen is gebaat bij een fijn en veilig klasklimaat.   
Samen = elkaar leren kennen.  
Wennen aan elkaar is dan ook belangrijk in deze eerste periode. In de lessen Hallo 
Wereld proberen wij ook ons steentje daaraan bij te dragen.  
Het eerste thema van Hallo Wereld gaat over:  
- wie ben ik, wie ben jij en hoe kunnen we onderling verbonden zijn? Wat is nodig om 
goed te kunnen samenwerken? En hoe zorgen we dat iedereen mee mag doen?  

Een groep is een samenleving in het klein. Op een veilige manier kunnen kinderen 
oefenen in samenwerken, samen leven en samen vieren. Het gaat over onderling begrip, 
met respect naar elkaars inzichten luisteren en samen kunnen werken aan goed 
samenleven. Hoe denk ik over mezelf? Hoe denk ik over de ander? We besteden in dit 
thema aandacht aan de manier waarop mensen in contact proberen te komen met hun 
God.    
We gaan aan de slag met dit thema door verhalen aan te bieden, verschillende 
werkvormen in te zetten en te filosoferen. Iedere leerkracht doet dat vanuit zijn eigen 
denominatie. We bespreken morele dilemma’s, bestaansvragen en verwonderen ons 
met elkaar, samen.   
Met vriendelijke groet van de vakdocenten van Hallo Wereld (IGVO, PCGVO en HVO)  

Kahlil, Jinke en Hennie  

 

Sponsorzwemmen 
Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben afgelopen maandag een papier meegekregen voor 
het sponsorzwemmen. Dit gaat gebeuren op donderdag 2 september. We moeten om 11.30 
uur aanwezig zijn op het zwembad en we beginnen om 11.45 uur met het zwemmen. 
We hopen weer op een gezellig festijn. De groepen 4 en 5 lopen naar het zwembad met hun 
juf. De bovenbouw gaat op de fiets met de juf.  
De kinderen kunnen na afloop afgehaald worden op het zwembad op de gewone tijd, dus 
kwart voor twee.   
 

Twee studiedagen 
Janny heeft twee studiedagen achter elkaar over de taak van locatie coördinator. De locatie 
coördinatoren van alle Op Kop scholen gaan 2 dagen bezig om deze taak nog beter te 
kunnen neerzetten. Juf Kim neemt op donderdag de groep over. Juf Iris staat op vrijdag altijd 
al in de groep. Het is fijn dat we geen leerkrachten hoeven in te schakelen die voor de 
leerlingen onbekend zijn. 
 

Oud papier 
Zaterdag 4 september kan het oud papier weer aan de weg worden gezet. 
 

Voorstelling Razzia 

Op donderdag 16 september heeft groep 6, 7, 8 de voorstelling Razzia. Deze voorstelling 
wordt aangeboden door Cultuurmenu Steenwijkerland. Alle leerlingen van alle scholen in 
Steenwijkerland zijn uitgenodigd voor deze voorstelling. We worden ook met een bus 
vervoerd. Zie voor meer informatie over de voorstelling, de bijlage. 



 

Uitnodiging startgesprekken 
Binnenkort krijgen alle leerlingen met hun ouders weer een uitnodiging voor het eerste 
coachgesprek van dit schooljaar. Deze gesprekken mogen na schooltijd weer in school 
gehouden worden. Wel gelden nog steeds de landelijke coronaregels over afstand houden, 
handen wassen, etc.  
 

Coronaregels voor basisscholen 
Voor kinderen tot 12 jaar die als niet-immuun worden beschouwd, geldt nog steeds dat zij 
met verkoudheidsklachten en/of af en toe hoesten welkom zijn op school en bij de 
kinderopvang. Een uitzondering hierop vormen kinderen die contact hebben gehad met 
iemand die positief is getest, koorts had of kampte met benauwdheidsklachten. Zij moeten 
thuisblijven en zich laten testen. Voor onderwijzend personeel is nog steeds de ‘1,5 meter-
afstand’-maatregel van toepassing. 
Zie voor de uitgebreide informatie hierover de bijlage. 
 

Juf Iris 
Vandaag, vrijdag 27 september, staat juf Iris weer in groep 6, 7, 8. Zij gaf voor de vakantie 
ook al les aan deze groep, omdat Janny dan uren heeft voor de taak van locatie coördinator. 
Aanvankelijk zou er een andere juf voor de vrijdag komen, maar zij geeft nu les in 
Scheerwolde. Wij, en ook de kinderen van de groep, zijn heel blij met juf Iris. De kinderen 
kennen haar al.  
 

Agenda op Social Schools 
Ook dit jaar hebben we geen schoolkalender. De kalender in Social Schools wordt wel goed 
bijgehouden. Daar worden alle evenementen in gezet. Ook de verjaardagen van de 
leerlingen en leerkrachten staan erin. 
 
 

 
 

 

 

 

 


