
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Al wéér een schooljaar voorbij! 

Het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat.  

Maar dat zal iets met mijn leeftijd te maken hebben, vrees ik 😉 
Terugkijkend op het afgelopen schooljaar realiseerde ik me ineens, dat ik ‘pas’ vanaf oktober 
weer ingestroomd ben. Zo voelt het niet overigens. 
Het was, zoals altijd, weer een bevlogen en goed gevuld schooljaar. Natuurlijk speelde 
corona ons nog even parten, maar ik ga er van uit dat we dat nu toch echt achter ons 
hebben gelaten. 
In ieder geval wat betreft schoolsluiting. We duimen. 
 
Binnen beide scholen van het cluster Beatrixschool-Rolpaal heb ik weer mooie 
ontwikkelingen gezien. De samenwerking binnen het cluster krijgt steeds meer vorm en dat 
is ook winst voor onze leerlingen. Omdat voor een deel de onderwerpen waarmee we bezig 
zijn overlappen, hebben we voor volgend jaar besloten twee gezamenlijke studiedagen te 
plannen. We gaan daarin aan de slag met onderwerpen als eigenaarschap van leerlingen, het 
betrekken van de schoolomgeving bij ons onderwijs, NT2-onderwijs, rekendidactiek. We zijn 
gezegend met de nodige know-how binnen onze eigen teams, wat ons als scholen sterker 
maakt.  
 
De afgelopen periode zijn we op de Beatrixschool gestart met een Oekraïense klas. 
Financieel en organisatorisch gezien valt die buiten de reguliere schoolorganisatie van de 
Beatrix, maar we zoeken natuurlijk wel naar manieren om onze leerlingen en de Oekraïense 
kinderen elkaar te laten ontmoeten, samen te spelen, samen te werken. In 2022-2023 zetten 
we dit voort. 
Ook dit jaar zwaait weer een groep achtstejaars af. Zij hebben hun basisschoolcarrière 
afgerond. Het is altijd mooi om te zien hoe kinderen, die als vierjarige binnen huppelden, 
zich in een periode van 8 jaar hebben ontwikkeld tot jongeren die echt toe zijn aan de 
vervolgstap naar het voortgezet onderwijs. Dat is spannend, natuurlijk, maar ook weer een 
mooie uitdaging. 

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

15-07-2022: vanaf 12 uur zomervakantie 

29-08-2022 start schooljaar 2022-2023 (vanaf 8.15 uur) 

30-08 t/m 02-09-2022: zwemvierdaagse zwembad  
          Blokzijl 

06-09-2022: sponsorzwemmen 
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En op de Rolpaal zwaait dit jaar een bijzondere ‘bovenbouwleerling’ af, die maar liefst 45 
jaar over de basisschool heeft gedaan! Juf Janny Eissen startte haar carrière als juf in 1977 
op diezelfde Rolpaal en in 2022, 45 jaar later, zit haar loopbaan in het onderwijs er op. Dat is 
toch wel erg bijzonder. Tijd om te genieten van een welverdiend pensioen. 
En nu is het einde van het schooljaar aangebroken. De zomervakantie staat voor de deur. 

Ik wens ieder een heerlijke zomer en een fijne vakantie. Rust uit, ga leuke dingen doen, en 
kom maandag 29 augustus weer fris en fruitig terug op school! 
Jan Oosterhof 
 

Zomervakantie 
Vandaag om 12 uur begint de zomervakantie. Voor mij (Janny) is dat toch wel een heel 
vreemd moment. Deze zomervakantie zal vervolgens direct overgaan in de herfstvakantie 
daarna de volgende vakantie. Kortom het blijft vakantie. Ik start een nieuwe levensfase 
namelijk mijn pensioen. Ik weet natuurlijk al een tijdje dat het gaat gebeuren, maar nu is het 
dan toch echt zover. Ik zal de kinderen, hun ouders, mijn collega's en school echt wel missen. 
Maar ik kijk ook vooruit en er komen vast heel leuke andere activiteiten op mijn pad. 
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. 
 

Zwemvierdaagse 
Meteen de eerste schoolweek is de zwemvierdaagse in Blokzijl. Hopelijk doen er veel 
kinderen en volwassenen mee. Week 2 van het nieuwe schooljaar is op dinsdagmiddag het 
sponsorzwemmen. Het schooljaar begint dus al met activiteiten. 
 

Teksten 
We schrijven heel veel teksten in de bovenbouw. Die worden door een redactie gebundeld 
tot onze klassenkrant: De Rolkrant. Als laatste krant hebben de leerlingen van groep 8 en 
Larim een tekst gemaakt over: Mijn jaren op de Rolpaal! Hieronder een van die teksten. 
Deze geeft toch een mooie periode weer. 
 

Mijn jaren op de Rolpaal 
 

Zo zeg al die jaren op de Rolpaal. Wat is er in al die jaren toch allemaal 
gebeurd poeh dat is even denken. In groep één was het toch echt even 
wennen vier jaar gewoon thuis en dan een keer moet je iedere dag naar 

school. Maar het was uiteindelijk wel leuk, iedere dag in de kleuterklas spelen. 
In groep twee was het bijna precies hetzelfde maar dan al een beetje leren 

tellen en letters leren maar ook nog spelen en als je je afvraagt waarom nu al 
leren. Dat is alvast voor groep drie. In groep drie zouden we eigenlijk naar de 
andere klas gaan, maar dat was niet zo. In groep drie was er bij de kleuters 

een speciale hoek voor groep drie en als je al je werk af had mocht je spelen. 
Al die juffen in groep een, twee en drie. Juf Kim, Juf Joke en Juf Karina. Op 
schoolreisje naar de Drentse Koe en Verhagen het bedrijf van Juf Joke. En 

dan naar een andere klas. Groep vier was het niet meer spelen maar werken: 
rekenen, tafel werkblad, taal en spelling. Naar Duinenzathe. En nieuwe juffen 
zoals: Juf Annemiek, Juf Froukje en Juf Silvia. Juf Annemiek ging ook weg.  

En in groep vijf jeetje! Wat gaat de tijd snel. Oké uhm waar waren we. O ja, bij 
groep vijf. In groep vijf was het ook weer werken, er was volgens mij niet echt 



iets speciaals gebeurd.  
In groep zes alweer een nieuwe klas maar helaas corona. We waren bijna het 

hele schooljaar in quarantaine door Corona, dat was echt heel stom. We 
konden niet op kamp, niet naar school, alleen maar online les. Het was heel 
saai, maar wel een andere juf Juf Janny. Meer was er niet echt in groep zes. 

In groep zeven was er nog wel Corona maar het werd steeds minder. Gelukkig 
konden we wel op kamp en we gingen naar de Linderije dat was wel heel leuk. 
En we konden gewoon weer naar school. Dat was fijn want online les was niet 
leuk. Een paar maanden later kreeg ik zelf Corona. Alleen ik kon twee dagen 
meedoen met online les en daarna niet meer want ik had heel veel hoofdpijn. 

En dan groep acht. We gingen op schoolreisje naar het Rijksmuseum. Dat was 
echt heel leuk, want we hadden ook nog de nachtwacht gezien. En we gingen 
op kamp. Maar deze keer naar de Wolfskuil. Daar zaten we in een blokhut, dat 

was ook heel leuk. In groep acht is bijna alles voor de laatste keer en na de 
vakantie op naar de middelbare school!  

 

Bas 
 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen   7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 

  

Vrije dagen i.v.m. studiedagen en overig 
studiedag team 21 september 2022 

vòòr kerstvakantie 23 december 2022 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

studiedag team 
 

23 januari 2023 

studiedag team 26 mei 2023 

vòòr zomervakantie 21 juli 2023 (alleen 's middags vrij, vanaf 12.00 uur) 

 
 

 
 

 
 

 



 

 


