
 

 

 

Prettige vakantie 

V 

Het schooljaar zit er weer op. 

Een jaar met de nodige veranderingen. Maar ook een jaar vol vertrouwde 

gezichten en vertrouwde activiteiten, die de school maken tot wat het is. 

En nu staat de zomervakantie al weer voor de deur. 

Een lange hete zomer om bij te tanken, uit te rusten en de accu op te laden 

voor een nieuw schooljaar. 

In augustus gaan we dan echt van start met het clustermodel. Dat wordt 

vast even wennen voor iedereen, maar dat zal ook in no time weer 

vertrouwd voelen. 

 

Na de zomer start Jerina van Benthem haar WPO-stage in groep 6-7-8. Naast 

Janny. 

We wensen Jerina een leerzaam en superleuk schooljaar bij ons op de 

Rolpaal. 

 

Maar nu eerst…. Vakantie! 

 

Wat actueel is 

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

Zomervakantie 

 

Maandag 26 augustus start nieuw schooljaar 

  start Blok 1 Vreedzame School 

Donderdag 29 augustus luizenpluizen  

Vrijdag 30 augustus volgende nieuwsbrief 
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In “Hallo Wereld” is het thema Moed afgesloten. We hebben in deze periode Moed 
onderzocht. Moed of moedig zijn, is een kwaliteit, een deugd waar een ieder zijn eigen 
beelden bij heeft. Wat verstaan we onder moed en op welke manieren kan je moedig  
zijn. 
   Moed is niet alleen iets van helden. Juist in het klein kun je moed tonen. Het vraagt ook  
moed om je fouten toe te geven, of om iets te overwinnen wat je nog niet kunt. 
    Maar moed gaat ook om wilskracht, over slimheid, om het hebben van een plan B.  
En over het maken van je eigen keuzes. 
Levensbeschouwelijke vragen kunnen zoal zijn: 
-Waar heb jij moed voor nodig? 
-Wie of wat kan jou helpen als je moed nodig hebt? 
-Is moedig zijn belangrijk voor jou? 
-Wanneer vind jij mensen moedig? 
In de groepen 6 en 7 en 8 hebben we gesproken over ;Waar heb je moed voor nodig en stel 
dat je geen moed hebt. Is dat erg? Vertrouwensoefeningen zoals je laten vallen, blind lopen 
gedaan. Stellingen over Angst en Moed met daarbij de vermelding dat niks goed of fout is 
omdat het je eigen mening is. De kwaliteiten van de moed spray besproken en de leerlingen 
hebben op papier hun eigen moed spray gemaakt en ook gepresenteerd. Gekeken naar het 
filmpje van Butterflij circus ,heb je de moed om jezelf te mogen zijn, zonder de meningen van 
andere mensen. Het spel Weerwolven van Wakkerdam gespeeld heb je moed om het spel 
eerlijk te spelen zonder het stiekem kijken . Maar ook heb je de moed om iemand aan te wijzen 
die het spel moet verlaten. 
We sluiten het schooljaar gezamenlijk af met een circuit over het afgelopen schooljaar. 
Een fijne zomer toegewenst en tot in augustus. 
 
Met vriendelijke groet Hennie Vis HVO docent. 

Hallo Wereld  

In de bovenbouw zijn we begonnen met het verhaal ‘U ook een ster meneer?’ van Ida Vos, over een moedige 
joodse jongen in oorlogstijd. Dat maakte al heel veel los bij de leerlingen over het thema. 
In een volgende les konden de leerlingen kiezen uit wel 30 foto’s en teksten rondom het thema: wat vonden zij 
het beste bij het thema passen en waarom? 
Omdat Pasen in deze periode viel, hebben de leerlingen het verhaal van Jezus gehoord, die in zijn tijd ook 
anders durfde te zijn dan anderen. Met enkele beelden uit ‘The Passion’ is het verhaal verteld over zijn laatste 
dagen, zijn dood op Goede Vrijdag en over het nieuwe begin met Pasen. 
Rond vier en vijf mei spraken we weer over moedig zijn in moeilijke tijden, wat in de volgende lessen ook naar 
voren kwam in het verhaal over Esther (een bijbel boek waarin niet eenmaal het woord God voorkomt). Het 
gaat over een jonge joodse vrouw, die samen met haar oom het joodse volk redt van de ondergang in tijden 
van ballingschap van het joodse volk. Duidelijk werd dat het joodse volk door de eeuwen heen te maken heeft 
met vijandschap en discriminatie. 
 
Ik wens je moed                                  Ik wens je moed                          Moed om te danken  
Moed om te vragen                           moed om te vechten                om te vertrouwen  
Ik wens je moed toe                           Ik wens je moed                          Moed om te breken  
Moed om te huilen                             om eens goed in de                   en moed om te bouwen  
Ik wens je moed                                  spiegel te kijken                           Moed om te blijven  
Moed om te kloppen                                                                               Moed om te gaan  
wanneer je wilt schuilen                                                                           Moed om te vallen 
                                                                                                                    en op te staan. 
(een gedeelte uit een lied van Martin Brand en Elise Mannah) 
 
In de onder- en middenbouw begonnen we met de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren. De middenbouw 
heeft getekend over hoe hun hemel (een plek waar alles mooi en goed is) eruit zou moeten zien. Daarbij was 
een prachtig boekje ‘Hemels’ van Patrick Mc. Donnell, over de poes Ming, die dacht dat hij in de hemel was 
(het was echter erg mistig) en daardoor anders reageerde op een grommende hond: hij knuffelde. Dat voelde 
fijn! 
 
De onderbouw heeft het verhaal uit het prentenboek ‘De Moedhoed’ gehoord, terwijl de leerlingen uit de 
middenbouw een foto kon kiezen rond het thema. Daarna hebben ze het beroemde bijbel verhaal gehoord 
over David en Goliath, het verhaal van de kleine herder David die durfde te vechten met de reus Goliath, die 
wel twee keer zo groot was. We hebben het gemeten in het lokaal, hij was bijna net zo lang als tot het plafond. 
Als je vertrouwen hebt (in God, in jezelf, in je ouders of je beste vrienden), durf je veel meer! 
Afgelopen woensdag hebben we met alle leerlingen een mooie afsluiting gehad van het eerste jaar Hallo 
Wereld met een opdrachtencircuit door de hele school. Mooi om te zien hoe de oudsten met de jongsten 
samen aan de slag waren met de verschillende vragen en opdrachten. Voor herhaling vatbaar! 
 
Jinke de Groot 
 

Hallo Wereld  



 

 

 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Wereld: Kijken met andere ogen 

Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster 2019-2020 staat op de website. 
U kunt hier ook de geplande studiedagen vinden. 
Na de zomervakantie ontvangen onze ouders de bekende schoolkalender, 
waarin naast de vakanties ook al tal van activiteiten zijn ingepland. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, is de schoolgids niet meer aan deze 
kalender toegevoegd. De schoolgids wordt, zodra deze gereed is, gepubliceerd 
op de website. 

Wil je ook na de vakantie komen gymmen? 

We kunnen terugkijken op een mooi gymnastiekseizoen, met een fantastische 
uitvoering en natuurlijk als hoogtepunt de aanschaf van de Air track. 
Aan het eind van het schooljaar willen we jullie alvast een aantal punten laten 
weten wat betreft het nieuwe gymnastiekseizoen. 
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. 

De gymlessen beginnen op woensdag 4 september 2019 in de Ploats. 
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 
Pilates / conditie: 20.00 - 21.00 uur 
Heren: 21.00 - 22.00 uur 
Je mag de eerste 3 lessen gratis proberen. 

We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie! 

Groeten, 
Patrisja Mintjes 
Trijna Dijkstra 
Petra Roubos 
Geke Ploer 
Bestuur Gymnastiekvereniging Blokzijl 

Afscheid juf Annemieke en Yvonne 
Deze week hebben we afscheid genomen van juf Annemieke en juf Yvonne. 
Afgelopen dinsdag werd aan het afscheid van juf Annemieke met de kinderen 
aandacht besteed. In alle groepen kregen de kinderen een leuke (en lekkere) 
workshop ‘bonbons maken’ aangeboden. 
We bedanken juf Annemieke en Yvonne nogmaals voor hun inzet voor de Rolpaal 
en wensen ze een fantastische toekomst op hun nieuwe werkplek(ken). 

Gymnastiekvereniging Blokzijl 

Informatie van derden 
…………………………………………………………………………….. 

Reminder schoolfoto’s 
Denkt u er aan, dat u nog tot 1 augustus online de schoolfoto’s kunt bestellen? 
U heeft hiervoor de inloggegevens ontvangen 
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Van de bibliotheek 


