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De eindtoets komt er weer aan. De aanmeldingen voor het VO en 

bijbehorende gesprekken zijn zo goed als afgerond. Altijd weer een grote 

exercitie. 

Het clustermodel krijgt binnen Op Kop steeds meer vorm. 

Vorige week zijn vacatures voor clusterdirecteuren uitgezet. Niet voor ons 

cluster Rolpaal-Beatrixschool uiteraard. We zijn immers al voorzien 😉 

Deze week zijn ook de vacatures voor locatiecoördinator uitgezet. De 

locatiecoördinator wordt het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de 

directeur. De teamleden van onze clusterscholen zijn nadrukkelijk 

uitgenodigd te reageren op die vacature. 

Op dit moment zijn we bezig met de formatie voor komend schooljaar en 

een nieuw fenomeen: het werkverdelingsplan. Hierin leggen we veel zaken 

vast die betrekking hebben op groepsindeling, formatie, taakverdeling, 

vergaderplanningen et cetera. Eerlijk gezegd… voor een groot deel betreft 

het oude wijn in nieuwe zakken. Maar het vraagt wel enige tijdsinvestering. 

Daarbij opgeteld het schrijven van een nieuw schoolplan. 

Kortom, genoeg te doen. 

De tijd vliegt voorbij. Voor we het weten is het al weer meivakantie en 

beginnen we aan de laatste etappe van het schooljaar. Schoolreizen 
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Mysterie opgehelderd. Het is zoals in de eerste berichtgeving gemeld. 
KOErine haalt bso-kinderen van school. De eerste Rolpaalleerling maakt 
al gebruik van de opvang bij KOErine. 
Kinderopvang KOErine in Scheerwolde biedt opvang in een agrarische 
omgeving. Doel is een kind veilige, huiselijke, sfeervolle opvang te 
bieden. Op 5 auto-minuten van Blokzijl. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. KOErine handelt via de ‘groene 
pedagogiek: veel naar buiten, zoals naar de speelweide of de 
dierenweide ernaast.  
Meer info op de website: www.kinderopvangkoerine.nl 
Of mail voor meer informatie naar info@kinderopvangkoerine.nl 
 

KOErine 

Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. 
De kinderen vermaken zich dan met sport en spel. 
Piet Paulusma is gebeld om mooi weer te regelen, dus daar rekenen we op. 
We hebben u al gevraagd een rol te spelen in de begeleiding. 
Mocht u zich daar nog niet voor hebben aangemeld, dan kan dat natuurlijk 
nog steeds! Niet alleen helpt het ons enorm bij de organisatie, het is ook nog 
es een keer gewoon HEEL leuk om te doen 😉 
 

Koningsspelen 

Vanavond gaat het gebeuren; De Rolpaal gaat op reis! 
Vanochtend hadden we de generale repetitie. Ik moet eerlijk zeggen: ik 
ben onder de indruk van de professionaliteit en saamhorigheid 
waarmee alles geregeld wordt. Dat begon gisteravond al bij het 
klaarzetten van de spullen. Prachtig hoe een gymzaal met vereende 
krachten in no time is omgetoverd in een theater. En indrukwekkend om 
te zien hoe professioneel licht en geluid geregeld zijn. 
Dat belooft wat voor vanavond. 
Tot dan en geniet er van. 
 

Feestavond 
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Informatie van derden: 

Word vrijwilliger bij Brandweer Vollenhove 
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Werkgroep, ‘t Kleerhangertje Steenwijk organiseert vrijdag 12 april van 20:00-21:30 uur 
en zaterdag 13 april van 10:00 -11:00 uur een kleding, speelgoed en babyartikelen 
beurs. Adres: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk. 

70% voor de inbrengende ouder        30% voor een goed doel: 
 
Betreft inname van bepaalde goederen: 
* Alleen kleding maat 74- kindermaat XS/S( op maat in doos) 
   Kleding van maat 74 tot maat 116 in doos en vanaf maat 122 in een andere doos dit  
   i.v.m. boven en beneden. 
   Kleding graag op maat, met vellen papier er tussen om het te scheiden. 
* Verkleed- en sportkleding 
* Geen pyjama’s, sokken en ondergoed, rompertjes 
* Nette schoenen, regenlaarzen, gympen, waterschoenen ( geen pantoffels ) 
* Babyartikelen: kinderwagen, box, maxicosi, fiets- en kinderstoel enz. 
* Speelgoed ( niet kapot of incompleet, kleine onderdelen apart verpakken met  
   nummer) 
* Geen knuffels !!! 
* Maximaal 70 stuks kleding en maximaal 10 boeken 
 
Algemene voorwaarden: 
Biljetten van 50 euro worden niet geaccepteerd. Ook tassen kunnen wij helaas niet 
meer binnen laten, je krijgt bij de ingang een bigshopper waar je persoonlijke spullen 
in kunt doen. 
KLEDING VOORZIEN VAN TAPE MET PRIJS, MAAT EN NUMMER.  
Zorg voor goede tape ( schilderstape of sporttape). 
Meerdelige kleding aan elkaar naaien. Spullen brengen in dozen!! Voorzien van 
nummer, nummer op elke zijde van de doos. 
De werkgroep bepaalt wat voor verkoop in aanmerking komt en is niet aansprakelijk 
voor het niet verkopen of zoekraken van spullen!!! 
INLEVEREN VAN KLEDING EN MATERIAAL VRIJDAGMIDDAG vanaf 14:00-18:00 in de 
Klincke. Graag indien mogelijk zo vroeg mogelijk inbrengen zodat we alles op tijd klaar 
hebben liggen voor de beurs. 
Ophalen op zaterdag vanaf 15:00- 15.30 uur. 
Na 15.30 uur gaan de niet opgehaalde goederen naar een goed doel. 
Bij aanmelding graag even uw telefoonnummer doorgeven. 
via mail: kledingbeurskleerhangertje@hotmail.nl of via facebooksite : Het 
kleerhangertje Steenwijk of het kleerhangertje. 
 
Groeten team Het Kleerhangertje Steenwijk 
 
Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de beurs. Lijkt het je 
wat om ons team te komen versterken, mail ons voor verdere informatie! 
 

Kleding-,speelgoed- en babyartikelenbeurs 


