
NIEUWSBRIEF 
 

25 februari 2020 

Uit de directiekamer. 

De voorjaarsvakantie is voorbij. De winter, die geen echte winter heeft willen worden, laten we achter ons. Alhoewel 

je nooit weet wat maart nog gaat brengen. De lente gaat beginnen en de eerste sneeuwklokjes zijn al te zien. Voor 

de vakantie zijn de portfolio’s meegegaan en hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden. De leerkracht van 

groep 8 heeft advies gegeven over welk niveau het beste bij uw kind past. Het advies is gebaseerd op de verzameling 

van gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Daarmee geeft de school aan welke middelbare school het 

meest geschikt zou zijn. Het schooladvies is het belangrijkste advies en leidend. De Centrale Eindtoets die in april 

door de leerlingen van groep 8 wordt gemaakt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school 

met het schooladvies in de goede richting zat. In de meeste gevallen zal het resultaat op de eindtoets een 

bevestiging zijn van het basisschooladvies.  

De school voor voortgezet onderwijs waar de leerling heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet 

gebruiken om te beslissen of je wel of niet wordt toegelaten. Het kan zijn dat een leerling de Centrale Eindtoets veel 

beter of juist veel slechter heeft gemaakt, dan de leerkracht van te voren dacht. Maakt de leerling de Centrale 

Eindtoets beter dan de school had gedacht, dan gaat de school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt 

dat genoemd. Dat doen we in overleg met de leerling en ouders/verzorgers. Het kan zijn dat het schooladvies dan 

wordt aangepast, maar dat hoeft niet. 

Belangrijke data 

26-02 Luizenpluizen 
03-03 MR/OR vergadering 
13-03 Optreden groep 1/2B 
19-03 Openhuis Nieuwe Leerlingen 9.00uur t/m 12.00uur 
20-03 Onderbouw Vrije dag 
25-03 Grote rekendag 
 
Talentontwikkeling op schoolB 

Hierbij weer even een update over het onderzoek die ik uitvoer over talentontwikkeling. Er hebben een aantal 
veranderingen plaatsgevonden, namelijk: i.p.v. de groepen 5 t/m 8, voer ik nu mijn onderzoek uit met de groepen 5 
en 6 en i.p.v. de begeleiding op talentgericht keuzewerk, richt ik mij nu op de begeleiding van de talentontwikkeling 
op de talentenmiddag.  

Op de vrijdagmiddag hebben de groepen 5 en 6 een talentenmiddag. Er zijn workshops die gegeven worden, zoals 
kunst bij Pand10, media, techniek, sport, etc. De workshops worden gegeven door de leerkrachten van de groepen 5 
en 6, door Marcia van Pand10 en door enkele ouders die op dat moment beschikbaar zijn. De kinderen kiezen voor 
een workshop welke zij willen volgen en dan worden ze ingedeeld door de leerkracht. De workshops worden drie 
weken achter elkaar gehouden. Dus als je bijvoorbeeld een workshop bij Pand10 volgt ben je drie weken bezig met 
het creëren van de eindopdracht, dit geldt ook bij de rest van de workshops.  

Wij zijn ontzettend blij met de ouders die een workshop geven of ons een handje helpen. Maar we hebben helaas 
nog niet genoeg hulp.  
Bent u nu enthousiast geworden over de talentenmiddag en zou u graag willen helpen, heeft u bijvoorbeeld een 
leuke workshop in gedachten die u zou willen geven of wilt u gewoon graag een handje helpen? Dan mag u een 
mail sturen naar nancy.hoekstra@stichtingopkop.nl of naar esther.ekkelkamp@stichtingopkop.nl.  

Met vriendelijke groet,  
Esther Ekkelkamp (Academisch WPO student) 



Resultaat “Groen” Schoolplein 

Een zee aan betontegels met her en der een speeltoestel, zo zag het schoolplein van schoolB er uit tot aan de 
voorjaarsvakantie. Veel ruimte om te ravotten, weinig onderhoud, ideaal. Maar óók weinig avontuurlijk. Daar is in de 
voorjaarsvakantie verandering in gebracht, het schoolplein is gedeeltelijk omgetoverd tot een “groen” schoolplein. 

Een metamorfose: 200 vierkante meter aan tegels maakt plaats voor een buitenklas en een klim parcours, 2 
rioolbuizen met struikgewassen, nieuwe bomen. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels klaar. Nog een paar 
kleine aanpassingen en het gewenste resultaat is daar. Trots en blij zijn we dat we de ambitieuze doelstellingen 
hebben weten te realiseren. Hiervoor gaat veel dank uit naar alle betrokkenen in de werkgroep, naar Chris 
Teurlinckx die voor ons de tekening heeft gemaakt en ons heeft voorzien van advies. Natuurlijk ook naar de ouders 
en kinderen van school die destijds een sponsorloop hebben gelopen. Tot slot wil ik Ernst Scheeringa als ouder en 
vanuit het bedrijf Hellinga extra bedanken voor het werk wat hij verzet heeft.  

  

Aanmelden!!! 

DRINGEND VERZOEK!!!!!!! 

Alle kinderen die voor 31 december 4 jaar worden graag z.s.m. aanmelden. SchoolB groeit 

en daarom hebben we graag al vlot in beeld hoeveel kinderen we kunnen verwachten. 

Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt tussen nu en 31december 2020 ontvangen wij 

graag de aanmeldformulieren. Deze zijn op te vragen via de mail directie@schoolb.nl of 

loopt u langs in van onze kantoren boven. 

 

4e kleutergroep 

Zoals eerder vermeld, starten we 30 maart a.s. met de 4e kleutergroep. Het was niet makkelijk om een 2e leerkracht 

te vinden voor deze groep. Na veel overleg hebben we een constructie weten te vinden. Juf Pascalle gaat samen met 

Juf Ingrid Jantzen de 4e kleutergroep draaien. Hiermee hebben we kunnen regelen dat meester Kevin kan blijven in 

groep 4b. Blij zijn we met deze oplossing in een markt waar het leraren te kort een feit is. Zoals het nu lijkt stroomt 

deze 4e kleutergroep langzaam richting het aantal kleuters van 20 en meer. 

 

mailto:directie@schoolb.nl


Juf Afra haalt diploma en is nu gedragsspecialist 

 

 

 

 

 
Spannend was het zeker maar gelukkig kan en mag juf Afra zich nu didactisch beeldcoach noemen. Wij zijn trots en 
blij om een tweede didactisch beeldcoach is ons midden te hebben. 

Cantorclin (nieuw schoonmaakbedrijf)  

Het huidige schoonmaakcontract met GOM is afgelopen. 
Daarom is er op stichtingsniveau een Europese aanbesteding 
uitgeschreven met behulp van Alpha Advies. Een 
vertegenwoordiging van schooldirecteuren en onze 
onderhoudspartner BCN zijn betrokken geweest bij de 
aanbesteding. In de aanbesteding zijn diverse eisen 
opgenomen, waaronder een resultaatverplichting dat de 
school schoon dient te zijn na de 
schoonmaakwerkzaamheden. Het is aan de 
schoonmaakdienstverlener om in te schatten hoe vaak 
bepaalde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Ook 
hebben wij gevraagd aan de geïnteresseerde marktpartijen 
om aan te geven hoe zij omgaan met de over te nemen 
schoonmaak-medewerkers en hoe zij de communicatie met 
hun eigen medewerkers en met de scholen inrichten. 
Uiteraard hebben wij ook gevraagd naar de totaalprijs. Dit alles hebben wij naast elkaar gelegd en beoordeeld. 
Hieruit is Cantorclin Schoonmaak uit Meppel naar voren gekomen als de beste inschrijver voor Stichting Op Kop. 
Voor onze school zal er niet zoveel veranderen. Het magere contact wat er met Gom was zal met Cantorclin wat 
worden opgeschroefd op de school schoner en netter te krijgen. Jolanda en Nina die bij ons werken, blijven onze 
school schoonmaken maar dan onder de nieuwe werkgever. 
 
Communicatiepanel is opgeheven 

Destijds is er op schoolB een communicatiepanel opgericht om de volgende redenen.  

De communicatie tussen school en jullie als ouder is erg belangrijk. Maar het is ook lastig. Er zijn nieuwsbrieven, 

meerdere WhatsApp groepen, maar er wordt ook één-op-één gesproken tussen een leerkracht en ouders én tussen 

ouders onderling. Kortom, er zijn er veel communicatiekanalen en het gevaar daarvan is dat de boodschap niet altijd 

goed en duidelijk overkomt. 

 

Hier is op School B ondertussen veel aan gedaan. Zo zal er aan het begin van het volgende schooljaar een 

oudercommunicatie app gaan komen waar leerkrachten hun nieuwsberichten inzetten, waar ouders de 

portfoliogesprekken mee kunnen plannen, waar de leerkracht foto’s kan delen etc. Een aanwinst volgens ons als 

school. Momenteel krijgen we uitleg over deze app en zijn we de dingen aan het klaar zetten om volgend schooljaar 

vlekkeloos over kunnen. Klasbord, de whatsapp groepen komen dan te vervallen.  Een eenduidige en uniforme 

manier van communiceren.  

Langs deze weg wil ik de ouders bedanken die mee hebben geholpen om de communicatie op schoolB meer weten 

te stroomlijnen. Dank voor jullie inzet en vertrouwen. 

 

 



BSO op schoolB 

De maand februari staat op de BSO in het teken van onderzoek en wetenschap! 
Een aantal keer per week worden er verschillende proefjes uitgevoerd, zowel zelfstandig als met de hele groep en 
ontdekken de kinderen van alles omtrent dit thema. 
Kun je bijvoorbeeld een bel in een bel blazen? Hoe kan het dat papieren bloemen zichzelf ontvouwen? Hoe ziet een 
radio eruit van binnen? Waarom wordt het een makkelijker statisch geladen dan het ander? 
Wilt u informatie over onze BSO of  bent u nieuwsgierig naar onze andere activiteiten? 
U kunt ons volgen via Facebook, Kinderopvang Noord Nederland of loop gerust eens bij ons binnen voor meer 
informatie. 
Wij zijn iedere ochtend van 7 tot 8.15 uur en iedere middag van 14.00 tot 18.00 uur aanwezig op School B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘t peuterstation 

Op onze speelzaal gaan we even aan de slag met het boek Moppereend. 

Dit boek werd al aan de peuters voorgelezen door iemand van de bibliotheek tijdens de "voorleesweek".  
Nu gaan wij het verder uitdiepen, er komen nl emoties in het verhaal voor, belangrijk voor peuters om te leren 
herkennen, dan het weer: regen, onweer en zonneschijn,  en de dieren natuurlijk.  Ook gaan we moppereend-zelf 
knutselen. 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 31 maart 2020 


