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start nieuw schooljaar
start Blok 1 Vreedzame School

Wat actueel is
We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar. Mèt een continurooster!
Natuurlijk is dat even wennen, maar dat gaat snel zo merken we ook nu
weer.
Ook nieuw dit schooljaar is de invoering van het ‘clustermodel’. Samen met
de Beatrixschool in Steenwijk vormen we een cluster. De directeur vervult nu
ook in de praktijk de rol van clusterdirecteur, met een
verschuiving/uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. Op
schoolniveau is een locatiecoördinator aangesteld (bij ons Janny Eissen) die
nu het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders is. Ook delen
beide scholen een interne begeleider (Ingrid Hagendijk), een rekenspecialist
(Kim Dedden), een taalspecialist (Froukje Guldemond), een ict-specialist
(Bert Schoemaker) en een administratieve kracht (Janny Petter).
We gaan er weer een boeiend, leerzaam, opgewekt schooljaar van maken
met elkaar.
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Van de OR
Na jarenlange trouwe dienst heeft Michèl Borgman het
penningmeesterschap van de Ouderraad van de Rolpaal overgedragen
naar mij. In de eerste plaats wil ik Michèl bedanken voor het uitvoeren van
deze functie en de duidelijke overdracht.
Bonnen en declaraties voor de Ouderraad mogen vanaf nu naar mij
gestuurd worden. Het liefst ontvang ik een duidelijke scan (een duidelijke
foto mag ook) per email (f_assinck@hotmail.com). Vermeld in de mail het
bedrag, de naam en het rekeningnummer waar het geld naar overgemaakt
moet worden. Maandelijks zal ik deze vervolgens verwerken.
Verzoeken voor een bijdrage vanuit de ouderraad graag ruim op tijd
aanmelden (voorzien van een kleine begroting), zodat deze verzoeken
besproken kunnen worden in de ouderraad.
Met vriendelijke groet,
Falentijn Assinck
f_assinck@hotmail.com

Nieuwe gezichten op de Rolpaal
U heeft ze wellicht al gezien, maar we hebben dit jaar drie nieuwe gezichten op
de Rolpaal.
In groep 6-7-8 is juf Jerina van Benthem gestart met haar WPO-stage. Iedere
donderdag en vrijdag draagt ze de zorg voor de groep.
Op maandag komt juf Ingrid Hagendijk naar de Rolpaal. Zij is vanaf nu onze
interne begeleider. Afgelopen maandag heeft juf Annemieke die taken aan
Ingrid overgedragen.
Ook op maandag (’s ochtends) komt Janny Petter naar de Rolpaal. Zij is de
administratieve kracht van ons cluster.
Alle drie heel veel plezier op de Rolpaal toegewenst.
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Informatie van derden
Sv Blokzijl zoekt kabouters
De voetbalclub SV Blokzijl gaat dit seizoen weer kabouters opleiden tot
kleine Ronaldo’s en Messi’s en Lieke Martens Daar hebben we jongens
en meisjes nodig vanaf 6 jaar!!
Dat betekent 1x per week, op zaterdagochtend, trainen en spelen met
de bal onder begeleiding van voetballers en andere vrijwilligers van SV
Blokzijl.
Lijkt jullie dit leuk, meld je dan aan bij Brigitte de Vries,
tel 0638894010 of secretaris@svblokzijl.nl

Jeugdclub
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Gymnastiek Blokzijl
De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. Ook de gymlessen staan weer op het
punt van beginnen. Zit jij nog niet bij de gym maar lijkt jou dit leuk? Kom 3 keer vrijblijvend kijken en
meedoen met onze lessen!
De gymlessen voor de jeugd beginnen op woensdag 4 september 2019.
De lestijden zijn als volgt:
peuters en groep 1 en 2:
15.15 - 16.00 uur
Jongens groep 5, 6, 7 en 8:
16.00 - 17.00 uur
Groep 3 en 4 (jongens en meisjes) : 17.00 - 18.00 uur
Meisjes groep 5, 6,7 en 8:
18.00 - 19.00 uur
Jeugd 12 jaar en ouder:
19.00 - 20.00 uur
Er zijn een paar veranderingen in het schema ten opzichte van afgelopen jaar. Dit omdat wij dit
seizoen de jongens en meisjes van de bovenbouw in aparte groepen les willen geven. Op deze manier
kunnen we de kinderen andere oefeningen en toestellen laten doen, die meer toegespitst zijn op
jongens of meisjes. Uiteraard blijven alle toestellen bij beide groepen aan bod komen.
Wij hebben er zin in en hopen dat het een succes wordt!
De lessen voor de dames (halve les pilates, halve les conditie) beginnen woensdag 28 augustus.
De heren starten in onderling overleg.
Pilates / conditie:
20.00 - 21.00 uur
Heren:
21.00 - 22.00 uur
We wensen jullie een fijn gymnastiekseizoen!
Groeten,
Patrisja Mintjes
Petra Roubos
Geke Ploer
Bestuur Gymnastiekvereniging Blokzijl

Piano- en keyboardlessen
Al enkele jaren is het mogelijk Pianoles, Keyboardles of Orgelles te volgen bij Janny
Bennen - Stakelbeek.
Neem contact op met Janny voor informatie en/of een gratis proefles.
De leslocatie is aan de Burg. G. W. Stroinkweg 80 in Zuidveen. Tel: 06-11155109.
E-mail: j.bennenstakelbeek@ziggo.nl. Website:www.jannybennenstakelbeek.nl.
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Koerine
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