
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

De eerste maand van 2019 is alweer bijna voorbij. De gladheid van afgelopen week heeft de nodige schade 

aangericht, de griepgolf onder onze leerlingen is toegeslagen en is helaas nog niet voorbij. 

Gelukkig heeft de griep nog geen weinig vat op de leerkrachten. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor een 

leerkracht niet kan komen werken, zoals een verhuizing of familieomstandigheden.  

Dat vervanging in het onderwijs een groot probleem is, hebben we al vaker gemeld. Gelukkig nog niet zo voelbaar 

voor de ouders. We vangen het tot op heden intern op of kunnen nog een invaller uit de hoge hoed toveren. 

Via onze vervangingspoule zijn er 2 van de 7 dagen gehonoreerd. De overige dagen hebben we met veel kunst, 

vliegwerk en hoofdbrekens de klas draaiende kunnen houden. Landelijk zal dit probleem steeds vaker voor komen 

en het beloofd niet veel goeds voor de toekomst. De eerste geluiden zijn dat de tekorten tot 20% kunnen oplopen. 

 

Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel. Ondertussen begin ik SchoolB steeds beter te kennen en krijg ik 

bevestiging op bevestiging. SchoolB is een fijne school, een school waar het goed toeven is.  

   
Belangrijke data 

01 februari         Alle leerlingen van de onderbouw zijn deze dag vrij 

04 februari Deze week vinden de portfolio gesprekken plaats. 

08 februari Optreden groep 1-2C 

12 februari  MR/OR vergadering 

13 februari Klassenavond groep 8 

15 februari  Optreden groep 4 

18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 

 

1 maart  Optreden groep 5 

7 maart  Vanuit het cultuurmenu  voor groep 1-2 workshop sprookjesfilm 

15 maart Optreden groep 1-2B  

20 maart Nationale Daltondag / Opendag voor nieuwe ouders 

21 maart Vanuit het cultuurmenu  voor groep 6 bezoek ‘t Olde Maat Uus 

22 maart Vanuit het cultuurmenu  voor groep 1-2 de tweede workshop sprookjesfilm 

Schoolkrant  

Geheel ter info willen wij het volgende kenbaar maken. 
Begin december is door het team van SchoolB besloten om de schoolkrant in zijn huidige vorm niet meer 
uit te geven. Redenen hiervoor zijn dat de tijdsinvestering groot was en dat de kosten om te drukken etc. 
enorm opliepen. Daarbij hebben we ook met elkaar de discussie gevoerd of het nog wel past in deze 
“digitale’ tijd. De “schoolkrant werkgroep”, OR en MR zijn reeds op de hoogte. 

 
Aanmelden broertje en/of zusje 

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.  
 



Buitenschoolse Opvang SchoolB 

In de maand januari zijn er grote en kleine veranderingen op de BSO op school B. 
Zo valt de BSO niet meer onder Stichting Kinderopvang Op Kop, maar zijn we nu onderdeel van de Tintengroep en 
vallen we onder Kinderopvang Noord Nederland.  
Helaas hebben wij begin januari afscheid genomen van juf Lucia, zij heeft een nieuwe baan in Meppel. Wij bedanken 
juf Lucia voor haar inzet. Daarvoor in de plaats is juf Irana van Veluwen gekomen. Wij wensen haar veel plezier op 
onze BSO.  
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO blijft groeien!! Daarom zijn wij vanaf januari ook op de 
woensdagmiddagen open op school B.  
Het thema deze maand is sport en spel. Op 31 januari komt daarom Anniek Jansen ( moeder van Kai Groenink en 
sportdocent) een sportles geven aan de kinderen van de BSO. Dat vinden wij fantastisch!  Heeft u ook interesse in de 
BSO of wilt u meer informatie, kom gerust bij ons langs. 
 
Oudergesprekken 

Op de schoolkalender staat dat de Portfoliogesprekken plaatsvinden in de week van 4 t/m 8 februari. Dit zijn dit keer 
geen Portfoliogesprekken. Dit omdat we als team besloten hebben, dat deze gesprekken te dicht op de 
Portfoliogesprekken van november zijn. De groepen 1 en 2 hebben 10 minutengesprekken. De groepen 3 t/m 6 
hebben gesprekken op uitnodiging van de leerkracht of op aanvraag van ouders zelf. Groep 7 en 8 hebben 
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er op 5 februari HGPD gesprekken onder schooltijd 
wanneer dit uw kind betreft, wordt u uitgenodigd door de groepsleerkracht.  
* Tip: Via het ouderportaal kunt u de scores inzien van de gemaakte toetsen.  
* Dit jaar gaat op 15 februari de Portfoliomap van de kinderen mee. 

“Vrijwillige”ouderbijdrage 

Door wisseling op directie niveau en door allerlei andere randvoorwaarden wordt de ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2018-2019 deze week aan u gevraagd te voldoen. Alle oudste kinderen van schoolB krijgen deze week de 
brief mee naar huis. In de brief vragen wij u het bedrag te voldoen voor eind februari. Daarna zullen wij u een 
herinnering sturen. Onze excuses voor het ongemak.  
*(een aantal ouders hebben de betaling al gedaan en krijgen deze brief dus niet!) 

Vanaf volgend schooljaar vragen wij u in oktober deze bijdrage te betalen.  

ANWB Streetwise 

Afgelopen donderdag waren medewerkers van ANWB bij ons op school om het praktische lesprogramma 

STREETWISE uit te voeren in alle groepen. Een praktisch, maar vooral leuk en leerzaam verkeerseducatieprogramma, 

dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen.  Op deze website is meer info te 

vinden over STREETWISE  

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders 

Vanwege het gladde schoolplein, kon de fietsproef voor groep 7 en 8  niet doorgaan. Deze zal plaatsvinden op 13 

februari 

OntdekScala 

Blokfluit voor Kids 
In de Scala muziekoriëntatiecursus ‘Blokfluit voor kids’ leren kinderen vanaf 6 jaar eenvoudige liedjes te spelen op de 
blokfluit. Een leuke, laagdrempelige manier om de blokfluit te leren kennen en een goede start voor kinderen die 
graag muziek willen maken, maar nog niet weten op welk instrument. De 12 lessen vinden plaats op donderdag 
vanaf 7 februari van 17.30 tot 18.00 uur in De Meenthe in Steenwijk. Meedoen kost € 72,-. Meer informatie en 
aanmelden via www.ontdekscala.nl.  
  
Blij met Klei 
Vanaf donderdag 7 februari van 18.30 – 20.00 uur kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar werken met klei in De 
Meenthe in Steenwijk. In 6 lessen ‘Blij met Klei’ leren ze verschillende technieken en gaan ze experimenteren. Ze 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders
http://www.ontdekscala.nl/


maken bijvoorbeeld hun lievelingsdier, een gek gezicht op een masker of een doosje om geheime schatten in te 
bewaren. Meedoen kost € 63,-. Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl.  
 
 
‘t Peuterstation 

Op ‘t Peuterstation kregen wij afgelopen week bezoek van iemand van de bibliotheek. In het kader van de 
voorleesdagen is het boek, een huis voor Harry voorgelezen aan alle peuters. In de maand januari hebben wij 
afscheid genomen van 3 peuters. Zij werden 4 jaar en zijn naar de basisschool gegaan. Wij hebben daarom weer plek 
voor nieuwe peuters!! U bent van harte welkom om een kijkje bij ons te komen nemen op ’t Peuterstation. 
 

 

http://www.ontdekscala.nl/


 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 26 februari 2019 


