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De afgelopen week vergaderden zowel de OR als de MR.  

Binnen de OR ontstaan de komende periode vacatures. Zie verderop voor 

een oproep voor nieuwe leden. 

Binnen de MR hebben we gesproken over de website, PR en de 

speerpunten voor de komende periode.  

Wat betreft de website, deze heeft een update gehad (neem vooral een 

kijkje) en zal de komende periode verder aangepast worden waar nodig. 

Voor de komende maanden hebben we een aantal grote onderwerpen op 

de agenda staan. Op korte termijn start de jaarlijkse formatieprocedure 

weer. Ook maken we al snel een start met de voorbereidingen op het 

nieuwe schoolplan. Het schoolplan beslaat een periode van 4 jaar en 

beschrijft het beleid en de schoolontwikkelingen voor die periode. Het 

huidige schoolplan loopt af, we stellen een nieuwe op voor 2015-2019. 

Dit doen we samen met het team en ook de MR is hier nauw bij betrokken. 

 

Volgende week dinsdag hebben we een voorleesochtend. Ook de 

Schutsluis sluit hierbij aan op De Rolpaal.  

Inmiddels raak ik (Jan) aardig thuis op De Rolpaal. Het is eerlijk gezegd ook 

niet moeilijk je hier snel thuis te voelen😉 

Afgelopen week heb ik onder andere gepuzzeld op de agenda voor de rest 

van het schooljaar. Om te kijken welke dag het handigst is als vaste 

Rolpaaldag. Dat is gelukt. Vanaf nu ben ik iedere maandag op De Rolpaal. 

Slechts op één of twee maandagen lukt dat helaas niet. Voor de 

Beatrixschool wordt donderdag de vaste dag. De rest van de week verdeel 

ik tussen beide scholen op basis van al geplande afspraken, de waan van 

de dag en een evenredige verdeling. 

 

 

Wat actueel is 

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

 

Dinsdag 29 januari Voorleesochtend 

Woensdag 30 januari Informatieavond voor (G)MR 

Maandag 4 februari groepsanalyse Cito 

Vrijdag 8 februari volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief  
 

2018-2019
  

25 januari 2019  

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

Aanwezigheid Jan: 
 
maandag     28 januari  
dinsdag      29 januari  
maandag       4 februari  
vrijdag        8 februari  
 
 



 

 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

Een basisschool kan niet zonder de hulp van ouders. Of het u gaat om 
ondersteuning in de klas of de organisatie van diverse activiteiten. 
Daarom zijn we ook erg blij met een goed bezette ouderraad.  
Echter, een aantal OR-leden staat op het punt ‘af te zwaaien’. 
We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe OR-leden. 
Op onze website (https://www.rolpaal.nl/ouders/ouderraad/) leest u meer 
over het werk van de OR. Maar natuurlijk kunt u ook altijd één van de OR-
leden benaderen voor meer informatie. 
Schroom niet, meld u aan als OR-lid en help ons onze school vorm te geven. 
 

Van de OR 

Woensdag 30 januari is er in Giethoorn een voorlichting voor de leden van 
de (G)MR. Deze voorlichting gaat over Koers Op Kop, de 
organisatieontwikkelingen binnen onze stichting. Deze ontwikkelingen zijn 
gericht op een andere organisatiestructuur, met de focus op kwaliteit. 
De plannen zijn veelbelovend, maar brengen logischerwijs natuurlijk ook 
vragen met zich mee. Het is goed, hier volop aandacht aan te besteden en 
het gesprek te voeren. 
 

Voorlichting voor (G)MR 

De studiedag van vorige week stond in het teken van gepersonaliseerd 
leren. Het gaat dan over maatwerk, differentiatie en eigenaarschap. 
Het team is hier vol enthousiasme mee aan de slag. De neuzen staan 
dezelfde kant op en de wil elkaar te ondersteunen is groot. Da’s mooi om te 
zien. 
In ditzelfde kader van gepersonaliseerd leren zullen we ons ook beraden op 
het gebruik van de ipad. 
En dan met name op het gebruik van de ipad thuis. Hoe gaat dat nu? Hoe 
zien we dat voor de toekomst? Welke aanpassingen zouden we hierin 
willen? Dit is overigens een onderwerp dat ook binnen de MR besproken 
wordt. 
We houden u natuurlijk op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

Gepersonaliseerd leren 

Op de volgende pagina vindt u ‘informatie van derden’. Met enige 
regelmaat komt er informatie binnen, die niet direct gerelateerd is aan onze 
school maar wel de moeite waard om te delen met onze ouders. Ook voor 
dergelijke informatie is een plekje in de nieuwsbrief. Te denken valt aan 
informatie over activiteiten die georganiseerd worden. In deze nieuwsbrief 
twee voorbeelden daarvan.  
Heeft u ook iets wat u zou willen delen, schroom dan niet om dit aan te 
leveren. Bij voorkeur via mail: info@rolpaal.nl 
 

Informatie van derden 
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Informatie van derden: 

Vollenhoofsch Fanfare 

Kindertheatervoorstelling DE WOLF IS TERUG wordt 
zondagmiddag 10 februari 2019 gespeeld in t Lam in 
Blokzijl. 
Voor kinderen vanaf  8 jaar en hun ouders, 
grootouders en andere volwassenen. 
Gratis voor de kinderen, volwassenen betalen € 5,-. 
De voorstelling is, behalve heel leuk en komisch, ook 
actueel. 
Het gaat over een wolf, die helemaal uit Polen, 
verzeild raakt in het keurige bos van Nederland. 
Juist in onze omgeving speelt het: zijn ze er wel/niet, of 
zijn ze er ál en wat dan? 
Bovendien raakt de voorstelling aan een ander 
thema: vreemdeling zijn in een nieuw land of kennis 
moeten maken met andere mensen in een andere 
omgeving. 
 

De Wolf is terug 
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Binnenkort starten er weer twee nieuwe basis WEERBAARHEIDSTRAININGEN van 
Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! 
Vanaf WOENSDAG 27 FEBRUARI a.s. 
* van 13:00-14:15 uur de eerste training 
* van 14:30-15:45 uur de tweede training 
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Robin Bekhof en 
Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan. 
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in 
een groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te 
komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden op de middelbare school? 
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te 
versterken. 
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu, 
yoga en de zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het 
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen kracht, het 
krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. 
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd 
om het geoefende in de praktijk te brengen. 
Komt jouw kind meedoen? 
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met AllesKids (zie 
www.alleskids-yogacoaching.nl), Patricia Keetman 06-41426241 of 
patricia.keetman@outlook.com 
Bij opgave horen we graag of je kind mee komt doen in de eerste of in de 
tweede groep. Voor beide groepen geldt: we starten bij minimaal 12 kinderen 
per groep en het maximum per groep is 16 kinderen. 

Weerbaarheidstrainingen 

Scala 


