
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

Bij het versturen van deze nieuwsbrief is de meivakantie voor onze leerlingen bijna aangebroken. Echter zit groep 8 

deze dagen nog even hard te blokken voor het maken van de Cito eindtoets. Na de vakantie zullen de uitslagen vlot 

binnen zijn wat altijd een spannend moment is. We hopen dat iedereen goed uit mag rusten, zodat we op woensdag 

8 mei met hernieuwde energie aan de laatste periode tot de zomervakantie kunnen starten.   

Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen beide in de meivakantie.   

Nu we bijna meivakantie hebben, zijn we op school al een beetje bezig met de afronding van het schooljaar en weer 

aan het voor uit kijken naar het nieuwe schooljaar. Maar natuurlijk voor het nieuwe jaar start staat er nog van alles 

te gebeuren. We kijken uit naar enkele fantastische uitstapjes, naar het schoolkamp en eindmusical van groep 8 etc. 

Natuurlijk benutten we de laatste periode ook goed om nog hard aan de slag te gaan, om ook in deze fase van het 

schooljaar nog heel veel te leren. 

Voor nu wensen wij iedereen veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief, en natuurlijk een hele fijne vakantie! 

Belangrijke data 

15 t/m18 april  Gevonden voorwerpen worden in de middenruimte uitgestald. Na de 18e gaat het weg naar Gambia. 

18 april  Groep 7 naar het Anne Frank huis te Amsterdam 

      Groepen 4 gaan wilde bloemen zaaien bij het speeltuintje 

19 april  Goede vrijdag, Meivakantie t/m 7 mei  

21/22 april Paasweekend  

6 mei  Studiedag Engels voor alle leerkrachten van schoolB  

7 mei   Studiedag Dyslexie en Hallo Wereld met aaneensluitend een teamuitje voor alle lkr. van schoolB 

8 mei  Kijkje in de klas vanaf 11uur 

9 mei   Groepen 6 en 8 naar het Rijksmuseum 

14 mei   MR schoolB 19.30u 

Portfoliogesprekken in de week van 20 mei 

27 mei  Communicatiepanel 19.30u 

30-31 mei Hemelvaartsdag + extra vrije dag   

Avond4daagse 

Deze week kunt u 's ochtend in de hal van de school het inschrijfgeld van de avondvierdaagse afgeven. (1 avond = 

€3,- 4 avonden = €3,50) 

Wilt u het geld in een dichtgeplakte envelop bij ons inleveren? Graag ook met de naam van uw kind en in welke klas 

uw kind zit.   

Let op: Naast het afgeven van het inschrijfgeld dient u uw kind digitaal op te geven voor de avondvierdaagse. Dit kan 
nog t/m 18 april via de 
volgende link: opgaveformulier 

Belangrijke data 

• 8 t/m 18 april: digitale inschrijving van uw kind voor de Avond4daagse. 
Dit kan via de volgende link: opgaveformulier 
 Bij de opgave van uw kind kunt ook aangeven of en op welke dagen u als begeleiding mee zou kunnen 
lopen.  

https://forms.gle/SrNU7bcsvXJz4fcT7
https://forms.gle/SrNU7bcsvXJz4fcT7


•  15 april t/m 18 april: betalen van de inschrijfkosten. Wij zitten deze week van maandag tot en met 
donderdag 's ochtends in de hal van de school. Wilt u het geld in een dichtgeplakte envelop bij ons 
inleveren? Graag ook met de naam van uw kind en in welke klas uw kind zit.   

• 19 april: de inschrijving is gesloten. 
•  29 mei: de groepsindeling wordt bekend gemaakt. 

Ook de indeling van de begeleiders krijgt u dan te horen. Onze ervaring is dat er veel ouders willen 
meelopen. Dat is fijn! De verhouding tussen begeleiding en kinderen moet alleen wel in evenwicht zijn. Het 
kan daarom voorkomen dat u niet wordt ingedeeld als begeleiding op een dag, terwijl u zich wel had 
opgegeven. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

• 14 juni: de hesjes die de kinderen moeten dragen tijdens de Avond4daagse worden meegegeven naar huis.  
• 17 t/m 20 juni: Avond4daagse! 
• 21 en 24 juni: inleveren van de hesjes. 
• 24 juni: medailles worden uitgedeeld. 

Sjoerd  Wilma  Yvonne  Hetty 
IJzerman Klaster  Janssen ten Kate   

Stone City run 

Op vrijdag 14 juni willen wij proberen om met zoveel mogelijk kinderen van School B deel te nemen aan de Stone 
City Run.  
Dit jaar heeft de organisatie besloten om  basisschoolkinderen gratis te laten deelnemen! Je kan kiezen uit een 
ronde van 1,5 of van 3 kilometer. Kinderen onder de 7 jaar kunnen ook inschrijven maar moeten onder begeleiding 
van een ouder/verzorger lopen.  
De inschrijvingen lopen in eerste instantie via de eigen leerkracht. We zoeken nog een ouder die dit wil verzamelen 
en coördineren. Als u daar wat voor voelt, meld u dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 
Als de deelnames bekend zijn, zullen we als school een aantal ‘oefenmomenten’ plannen. Je hoeft zeker geen 
hardloopwonder te zijn om mee te doen. We gaan vooral voor lekker actief samen bezig zijn. 
We hopen op een grote deelname! 
Werkgroep Stone City Run 
Nieuws van de Buitenschoolse opvang 

De komende weken mogen we Rafael, Zack en Stef welkom heten, ze zijn nieuw op de BSO, we wensen jullie een 
fijne tijd bij ons. Fijn dat Kyan weer terug van weggeweest is.  

Afgelopen maand hebben we gewerkt met het thema beroepen. We hebben verschillende lokale ondernemers 
bezocht, waaronder de fietsenmaker de bloemenwinkel, ook zijn we naar de MC Donalds geweest en we hebben 
Jeugdagent Lodewijk op bezoek gehad. Het is erg fijn en leerzaam voor onze kinderen, dat ze een kijkje mogen 
nemen in de “keuken van lokale bedrijven” en ook agent Lodewijk wist de kinderen te “boeien”. Het thema voor de 
maand april is Voorjaar. Gisteren zijn de kinderen naar de het park Rams Woerhe gewandeld om te picknicken, te 
onderzoeken en kikkerdril te zoeken. Verder wordt er al druk geknutseld over het thema en gewoon lekker gespeeld. 
Mocht u vragen hebben over onze BSO dan bent u van harte welkom om binnen te lopen. Team BSO Els, Irana en 
Yvonne 

 

 

 

 

 

 

 



Schooltuin 

 Vincent de vader van Alec (4b) en Rhodé (3b) heeft onlangs een tweede poging gedaan om onze schooltuin 
bouwrijp te maken. Het hele perceel ligt er weer fantastisch bij.De vader van Joske (3) werkt bij een 
pootaardappelen bedrijf. Met de kinderen uit groep 3 heeft hij van de week enkele rassen gepoot. Het is de 
bedoeling dat de aardappelen in het najaar geoogst worden. Daarna gaan de kinderen er chips en patat van maken 
in de groep. De komende tijd gaan meer kinderen in de schooltuin aan het werk. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen ervaringen gaan opdoen met het werken in de tuin. Ook de opa van Mees is nauw betrokken bij de 
activiteiten voor de schooltuin. Heel mooi om zoveel betrokkenheid te ervaren van (groot)ouders. 

 
 
Aanmelden broertje en/of zusje graag Z.S.M.!!!! 

Inschrijven broertjes en zusjes 
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en zusjes die wellicht komend 
schooljaar ook naar SchoolB gaan. Dat kan ook pas in september 2019 zijn. 
Graag willen we dit nu al graag weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden jullie alvast een 
aanmeldformulier willen opvragen. Alvast bedankt.  
 
Schoolveilige omgeving.  

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Als de kinderen met de auto naar school worden gebracht of 
worden opgehaald, dan vragen wij u op de volgende punten te letten.  
 
- Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken.  
- Parkeer niet op de trottoirs.  
- Parkeer niet zonder invalidekaart op de invalidenparkeerplaats.   
- Zorg dat de kinderen veilig kunnen oversteken, ook bij het zebrapad!  
 
GVO – Godsdienstig vormingsonderwijs 

Van Januari tot nu hebben we mooie lessen samen gehad. De kinderen doen enthousiast mee. We hebben samen 
nagedacht hoe we kunnen delen en waardevol dat is en hoe jij het verschil kan maken, dat je dingen kunt 
veranderen. Wat wil je veranderen en hoe doe je dat? 
De kinderen hoorden een verhaal over Petrus in de storm. Het stormt ook weleens in ons leven. 
We bespraken met elkaar wat je doet als bang bent. Wat of wie geeft je moed. 
Een les ging over geloven, wat is dat en wat geloof jij. De volgende les ging over Boeddhisme, tijdens die les hebben 
de leerlingen ervaren wat mediteren is. De les daarna ging over bidden en stilte. 
Naar aanleiding van een verhaal over talenten, hebben kinderen talentenkaartjes uitgezocht die bij hun pasten en 
dat voorgelezen. Prachtig, wat een mooie talenten hebben zij. 
2 lessen gaan over troost en verdriet, alleen en samen, verbondenheid. 
Aan het einde van de les gaan we knutselen, tekenen, zingen of maken muziek, kijken een filmpje, doen een spel. 
We werken nu naar Pasen, lente, nieuwe leven. Dat gaan we samen vieren. 
 



Pasen op SchoolB 

Op donderdag 18 april a.s. vieren wij op school Pasen. Op deze dag zal er 's ochtends en 's middags in alle klassen op 
verschillende manieren aandacht aan worden geschonken. Tussen de middag zal er in iedere groep een gezellige 
paaslunch zijn.     

De kinderen nemen deze dag alleen een pauzehapje en drinken voor de kleine pauze mee. Voor de lunch nemen ze 
een bord, bestek en een beker mee, allen voorzien van naam.   

Deze lunch wordt verder verzorgd door school, in samenwerking met de O.R.   
Mocht uw kind een allergie of een dieet hebben, wilt u dan met de leerkracht van uw kind contact opnemen? De 
O.R. zorgt dan dat er voor uw kind iets speciaals wordt gehaald.  

We maken er met z’n allen een gezellige paasviering van! 

 
De vlaggen hangen weer…. 

Vlaggen bestaan langer dan u denkt: mogelijk sinds de prehistorie. 

Archeologen hebben namelijk prehistorische afbeeldingen ontdekt, waarop 

vlaggen stonden. Hoewel we dit niet zeker weten, weten we wel uit andere 

bronnen dat het gebruik van vlaggen al eeuwenoud is. Mensen hechten 

namelijk al heel lang waarde aan symboliek. In de meeste gevallen werd een 

vlag gebruikt om iets symbolisch aan te duiden, zoals de verenigbaarheid van 

een volk. Een gezamenlijke vlag laat zien dat mensen of bepaalde regio’s bij 

elkaar horen. Dit is de reden waarom veel mensen trots zijn op hun eigen 

vlaggen. Daarom tonen wij met trots onze nieuwe Dalton en SchoolB Vlag!! 

Na even wat verder te hebben gezocht op google wilde ik u de volgende 

prachtige spreekwoorden ook meegeven…. 

Als een vlag op een modderschuit 

Te mooi voor de situatie en daarom niet passend. 

De vlag dekt de lading niet 

Iets wat goed lijkt wordt verkocht, maar in werkelijkheid blijkt het niet kwalitatief. Het kan ook betekenen dat een 

kwalitatief product juist niet overkomt als kwalitatief. Hierbij geldt ook weer, er wordt bedoeld dat het niet bij elkaar 

past. 

De vlag strijken 

Niet snel opgeven. U heeft de vlag niet meer nodig, dus kunt die gaan strijken! 

De vlag uitsteken 

Iets te vieren hebben en hier blij mee zijn. 

De vlag voor iemand strijken 

Uw meerdere in iemand erkennen, zoals in iemand die u verslagen heeft met een wedstrijd. Het kan ook betekenen 

dat u voor iemand onderdoet. 

Met vlag en wimpel slagen 

U behaalt een prestatie of slaagt met bovengemiddelde prestaties. 

Onder valse vlag varen 

U doet zich anders voor of u doet zich voor als iemand anders. Dit spreekwoord komt uit het verleden. Vroeger werd 

er letterlijk onder valse vlag gevaren. 

Naast de bovenstaande spreekwoorden zijn er nog meer dialecten die ook spreekwoorden hebben bedacht met het 

woord ‘vlag’ erin. Dit zijn er echter zoveel, vooral in België, dat we dit even overslaan.  

 



Eigendommen  

Eigendommen Soms nemen kinderen spullen van huis mee naar school, b.v. voor een project. Dit is dan voor eigen 
risico. Als kinderen een ongelukje in de klas hebben met b.v. verf in de kleding, dan is daar ook geen verzekering 
voor. Mobiele telefoons worden ingenomen als kinderen ze onder schooltijd anders dan afgesproken met de 
leerkracht gebruiken. Aan het eind van de dag krijgt het kind de mobiele telefoon weer terug. Als ouders gebeld 
moeten worden dan kan dat in overleg met de leerkracht via de telefoon van school. Zakmessen en andere 
gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden op onze school. 
 
Engels  

Na een aantal maanden van methoden keuren, bespreken en uitproberen is er een nieuwe methode gekozen. Alle 
leerkrachten maar vooral alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 zijn enthousiast over de methode Join In.   

 
De naam zegt het al; iedereen mag meedoen! De methode is realistisch, dus de onderwerpen sluiten aan bij dingen 
die in het dagelijks leven nodig zijn en voorkomen. Daarnaast wordt er spelenderwijs geleerd en dat spreekt altijd 
aan. De methode werkt met vaste onderwerpen die ieder jaar terugkomen bv. communicatie, weersverschijnselen 
of reizen. Hierdoor breidt de woordenschat zich snel uit. In de bovenbouw worden er naast het aanleren van het 
Engels ook andere vakken aangeboden in het Engels bv. aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en gym of 
drama. Deze lessen bieden altijd een verdieping van de Engelse lessen en staan niet op zichzelf maar passen binnen 
het Engelse thema. De methode maakt gebruik van actieve werkvormen, kinderen komen van hun stoel voor een 
spel, spreken veelvuldig Engels en...dat vinden ze leuk!  

 
Naast de keuze voor deze methode heeft ook iedere groep een bedrag gekregen om Engelse materialen aan te 
schaffen. De leerkrachten hebben boekjes, spelletjes, posters etc uitgekozen en daarmee wordt Engels nog leuker. 
School B goes international!  

 
De werkgroep Engels  
 
Koningsspelen 

De koningsspelen waren weer geslaagd. De groepen 1- 8 hebben op allerlei manieren een actieve ochtend gehad. 
Mede verantwoordelijk hiervoor was vooral de moeder van Donna (4) en Paolo (8) die de contacten heeft gelegd 
met de meeste instanties ( Avanty, Musculus, MHC hockey, Theater en dans voor de groepen 1/2. Rugby en Survival 
in Havelte. 
De opa van Tyler heeft er voor gezorgd dat de groepen 4,5 en 6 konden sporten op het complex van START'78. 
Verschillende groepen gingen fietsend naar hun activiteit. Dit is gelukkig ook allemaal prima gegaan. 

 
Schoolvakanties 2019-2020 

De GMR heeft ingestemd met het vakantierooster 2019-2020. Er heeft afstemming plaatsgevonden met andere 

schoolbesturen en het VO. 

Vakantieregeling 2019-2020: 

Herfstvakantie:   19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019. 

Kerstvakantie:    21 december 2019 t/m 5 januari 2020. 

Voorjaarsvakantie:   15 februari 2020 t/m 23 februari 2020. 

Goede Vrijdag en Pasen:  10 april 2020 t/m 13 april 2020. 

Meivakantie:    25 april 2020 t/m 10 mei 2020. 

Hemelvaartsdag:   21 en 22 mei 2020. 

Pinksteren:    1 juni 2020. 

Zomervakantie:   4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020. 

Hockeytoernooi in de meivakantie 

Op donderdag 2 mei 2019 wordt er een leuk hockeytoernooi georganiseerd door Sociaal werk de kop en MHC 
Steenwijk. Hierbij nodigen we alle kinderen uit van 7 t/m 12 om lekker een middag te komen hockeyen.  
We spelen een leuk toernooi waarbij we uiteindelijk ook een winnaar hebben voor wie er natuurlijk ook een mooie 

prijs te wachten staat.  



Het toernooi begint om 14.00 uur. Probeer er een kwartier voor de starttijd te zijn zodat we op tijd kunnen beginnen 

aan een leuke middag! Het toernooi duurt ongeveer tot 16.30 uur. 

De hockeysticks en hockeyballen zijn al geregeld en meedoen is volledig gratis. Het enige wat belangrijk is, is dat je je 

sportkleren al aan hebt. Dit mag gewoon een gym tenue zijn.  

U kunt uw kind inschrijven via een mailtje naar het mailadres: justin3107jw@gmail.com, graag aanmelden voor 1 

mei 2019. 

Locatie: Middenweg 14 in Steenwijk, bij MHC Steenwijk. 

Als er nog vragen zijn kunt u altijd een mailtje sturen of even bellen naar het nummer:                      06-25254997. 

 
 

 
 

 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 21 mei 2019 

mailto:justin3107jw@gmail.com

