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Ouderavond / Jaarvergadering 
 

Denkt u aan de ouderavond morgen 6 oktober? Het 

begint om 19.30 uur. Inloop 19.15 uur. 

 De onderwijsbonden hebben woensdag 6 november 

uitgeroepen tot stakingsdag. Aanleiding is het achterblijven van 

budget en maatregelen om het lerarentekort terug te dringen, 

de werkdruk te verlagen en de salarissen op een fatsoenlijk peil 

te brengen. Deze staking betreft basisscholen, scholen voor 

speciaal (basis-)onderwijs èn voortgezet onderwijs. 

 

Staken is een individueel recht. Leerkrachten bepalen dus 

individueel of ze wel of niet deelnemen aan de staking. Afspraak 

binnen Op Kop is, dat de school gesloten is wanneer de helft of 

meer van de groepen niet bemenst kan worden omdat de 

leerkracht staakt.  

Ik heb de leerkrachten opgeroepen mij uiterlijk volgende week 

door te geven of ze gaan staken. Zodat ik u nog tijdig kan 

informeren over het al dan niet gesloten zijn van de school op 6 

november. Ik kan me namelijk goed voorstellen, dat u in dat 

geval het één en ander moet regelen voor opvang. Wordt 

vervolgd. 

 

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

Woensdag 16 oktober Ouderavond / Jaarvergadering 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Donderdag 31 oktober Luizenpluizen 

Vrijdag 1 november volgende nieuwsbrief 
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PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

 

Informatie van derden 

 

Het samenwerkingsverband PO 2203 (afdeling 

Meppel/Hoogeveen/ Steenwijk) heeft een vacature voor de 

ondersteuningsplanraad (OPR) openstaan. De OPR is een 

medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die 

de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband 

kritisch bekijkt en hierin meedenkt. 

Het gaat om de volgende data: 22 november 2019, 12 

februari 2019 en 10 april 2019. 

Aan de GMR is gevraagd om een ouder aan te dragen uit 

Steenwijkerland. Hierbij vraagt de GMR de MR’en uit 

Steenwijkerland om na te denken of er een ouder in 

zijn/haar school is die graag plaats zou willen nemen in de 

OPR. Dit hoeft geen ouder uit de MR of GMR te zijn. Wanneer 

een ouder hierin interesse heeft mag deze reageren voor 16 

oktober a.s. door een sollicitatiebrief te sturen naar de 

secretaris van de GMR (Edith ter 

Heide, secretaris.gmr@stichtingopkop.nl). De GMR kiest 

vervolgens een kandidaat.  

 

Vacature Ondersteuningsplanraad 

(OPR) 

 

Binnenkort start er weer een nieuwe WEERBAARHEIDSTRAINING 

van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk! Vanaf 

WOENSDAG 30 oktober a.s. van 15:30-16:45 uur. 

Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers 

Andre Wagensveld 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 

We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het 

maximum per groep is 16 kinderen. 
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