
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

“Je hebt goede wortels nodig om tot mooie blaadjes te komen"(Stephen Covey) 

De lente is begonnen! Teken van een nieuw begin. We voelen het aan de temperatuur in de lucht (meestal!) en zien 

het aan de vogels, die volop nesten bouwen. Elk jaar een nieuw begin! Ook op school is er ruimte om opnieuw te 

beginnen. Soms gaat iets (nog)  niet goed. Dan praten we er samen over en proberen het met de beste wil van de 

wereld opnieuw…..en het lukt! Hoe trots kun je dan zijn op jezelf, op je leerling en op je kind! Ik wens iedereen een 

mooie nieuw begin. Elke keer opnieuw! 

Belangrijke data 

31 maart Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur,  dus één uur minder slapen! 
1 april  Grapjesdag 

2 april  Buitenspeldag 

3 april   Grote rekendag 

5 april  Optreden groep 3a, Juf Wijke gaat met zwangerschapsverlof 

12 april  Koningsspelen 

15 april  Oudergesprekken op aanvraag 

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

19 april  Goede vrijdag, Meivakantie t/m 7 mei  

21/22 april Paasweekend  

6 en 7 mei Studiedagen voor alle leerkrachten van schoolB 

8 mei  Kijkje in de klas vanaf 11uur 

 

Speelpleincommissie!  

Tussenstand m.b.t. vernieuwing Schoolplein  
In april 2018 is er een voorzichtige start gemaakt m.b.t. het schoolplein. Een heuse Sponsorloop werd georganiseerd, 
wat maar liefst 5.000 Euro op geleverd heeft. Alle klassen mochten meedenken over welke plannen zij hadden m.b.t. 
het plein. De leerlingenraad ging in gesprek met de Schoolpleincommissie tezamen met onze interim-directeur 
André. Helaas bleken de gepretendeerde plannen rondom de aanpak van ons Schoolplein ietwat te ambitieus qua 
tijdsspanne om dit voor de zomervakantie gerealiseerd te kunnen hebben. I.v.m. de komst van onze huidige 
directeur René en obstakels in wetgeving en protocollen, heeft dit langer stilgelegen dan dat u en wij hadden 
voorzien.  
 
Maar!  

 
Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat er bijna wekelijkse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met alle 
betrokken partijen. Er dus wordt hard gewerkt achter de schermen! Het gaat immers niet alleen over ONS 
schoolplein, maar het betreft hier een openbaar terrein. En dus heeft de gemeente ook enige vorm van inspraak. 
Trots zijn wij dat de schoolpleincommissie inmiddels 3 subsidieaanvragen heeft lopen. Waarvan 1 al binnen is. 
Hoera! Hiervan is er nu een procesbegeleider aangetrokken die het plein, tezamen met de ideeën van de 
leerlingen(raad) en Schoolpleincommissie, vorm gaat geven. Tevens zijn er al diverse gesprekken geweest met BCN 
(degene die gaat over onderhoud van het plein) en iemand van de GGD (zij zorgen voor veiligheid en helpen mede 
bij het aanvragen van subsidie aanvragen. De 2 aanvragen die er nog liggen zouden uiterlijk in mei worden 
toegekend of afgewezen. Een heel belangrijk punt, omdat op deze wijze ons budget verdubbeld of zelfs 
verviervoudigd zou kunnen worden. We willen insteken op een plein die minder versteend is en meer uitdaging 
biedt aan onze kinderen. En een plein welke tevens geschikt is voor buitenlessen voor alle groepen. En waarmee we 
stimulerende maatregelen treffen om beweging en prikkels een impuls te kunnen geven voor hen die dit nodig 
hebben, alsmede een relaxe omgeving voor andere kinderen. De planning is dat we in juni/juli 2019 (over ongeveer 3 



maanden met de uitvoering kunnen starten. Al dan niet in fases...Kortom: het heeft even op zich laten wachten, 
maar dan hebben we ook echt iets moois waar we met z’n allen trots op kunnen zijn!   
Nieuws van de Buitenschoolse opvang 

De BSO heeft vorige maand het thema kunst afgesloten met een tentoonstelling van alle gemaakte kunstwerken. 
Hierbij zijn verschillende materialen en technieken gebruikt. De maand maart staat in het teken van beroepen! Zo 
hebben wij vorige week de politie op bezoek gehad en hebben de kinderen zelf een kijkje genomen in een 
bloemenwinkel. Op de BSO is een kapperswinkel ingericht, praten we over verschillende soorten beroepen, doen we 
spelletjes en zijn we lekker ons zelf! 
 
´t Peuterstation 

In februari heeft ´t Peuterstation bezoek gehad van een inspectrice van de GGD.  
Wij kunnen met trots zeggen dat ´t Peuterstation gekwalificeerd is met zeer goed! 
De afgelopen tijd hebben wij samen met de peuters gesproken, gelezen, geknutseld en gespeeld over het thema ziek 
zijn, naar aanleiding van het boek; Beer is ziek. Veel kinderen hebben gespeeld in ons eigen ziekenhuis. Daar stond 
een telefoon, waarmee de dokters hun patiënten konden bellen. Er werden pleisters geplakt en verbandjes 
aangelegd. Bij de oogarts konden de kinderen met behulp van een bril hun zicht testen en eventueel nieuwe brillen 
passen. Het was een thema dat erg aansprak bij de kinderen.  
Op ’t Peuterstation mochten we 2 nieuwe peuters verwelkomen en is een peutertje naar de basisschool gegaan.  
Op dit moment hebben wij nog plek voor nieuwe peuters. U bent van harte welkom om met uw peuter bij ons te 
komen kijken! 
 
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. 

Helaas blijven wij constateren dat we rondom school met verkeersonveilige situaties 

te maken hebben. Zo is het voor de school een 30 kilometer zone en is de rest van de 

Mr. Zigher ter Steghestraat 50 km. Het kleine stukje waar de 30 kilometer zone begint 

is ons inziens niet voldoende. Dan is het met halen en brengen (spits) van de kinderen 

nu een aantal keer zo dat kinderen zich niet veilig voelen bij de oversteekplaats. 

Auto’s komen te hard aanrijden waardoor men die gebruik wil maken van de 

oversteek het gevoel heeft dat er niet gestopt wordt. 

Graag wil ik iedereen aanspreken om met bovenstaande rekening te houden.  

Veiligheid staat boven alles.  

Ik wil u attenderen op het feit dat er mogelijk wat surveillance momenten gaan 

komen.  

Blink 

Op schoolB werken wij inmiddels 1 schooljaar met de digitale wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Een leerzame 
methode waarbij de kinderen op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek op onderzoek 
uitgaan. Dit schooljaar hebben we de losse vakgebieden geïntegreerd aanbieden in thema’s. Deze sluiten aan bij hoe 
kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod 
komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een 
thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de 
hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere 
thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. 
 



Een 4-tal (academische) opleidingsscholen waaronder schoolB heeft zijn deuren 6 maart j.l. geopend voor 

geïnteresseerde directeuren uit het werkveld. 

Woensdag 6 maart hebben wij via de Katholieke Pabo te Zwolle op schoolB een aantal directeuren mogen 
ontvangen van de verschillende besturen in de buurt. Het  idee van het bezoek heeft geleid tot uitwisseling 
en mooie gesprekken over onderwijs. Vervolgens hebben alle directeuren een rondleiding gekregen door 
de leerlingenraad van schoolB. Tijdens de rondleiding konden de directeuren een kijkwijzer m.b.t. het 
Daltononderwijs invullen. Een mooie vorm van collegiale consultatie waar wij als directeuren allemaal de 
meerwaarde van hebben ingezien.  
 

 
 

Sophiaklas 

Het Griekse woord Sophía betekent: wijsheid. 
Het is vooral bekend door het woord filosofie: genegenheid voor wijsheid. 
Vermoedelijk is dit woord afgeleid van het Hebreeuwse woord tsophiem wat 'uitzicht' betekent. 
Dit werpt een buitengewoon licht op wat Sophia (wijsheid) is. Wijsheid heeft te maken met uitzicht. 
Met Sophia is men in een positie om verder te kijken. 
Sophia biedt overzicht over het geheel, zodat men de dingen in groter perspectief kan zien. 

Kennis biedt inzicht, maar wijsheid geeft uitzicht 

 
Binnen Stichting Op Kop wordt op alle scholen gewerkt met het SiDi3-protocol. Dit is een instrument, waarmee 

meer-en hoogbegaafde leerlingen kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast wordt gekeken naar hoe het gaat met 

het kind in de klas, het beeld van de leerkracht en van de ouders en het (Cito) leerlingvolgsysteem. Er wordt gekeken 

wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn. Indien nodig en mogelijk wordt het onderwijsaanbod binnen de 

eigen groep aangepast middels het compacten en/of verrijken van de leerstof.  

Voor een kleine groep leerlingen blijkt dit niet voldoende. Zij hebben extra begeleiding en/ of uitdaging nodig om 

daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen. Voor deze leerlingen biedt deelname aan Sophiagroep net dat stukje extra, 

waar in een reguliere groep vaak geen ruimte voor is. Het leerstofaanbod moet zo zijn dat de leerling voldoende 

wordt uitgedaagd om te kúnnen leren en te léren leren. Deze kinderen komen één keer per week samen in de 

Sophiagroep. In de Sophiagroep wordt gewerkt op het gebied van; Creatief denken, Kritisch denken, Analytisch 

denken, ICT-vaardigheden, Denken over denken, Samen leren, Motivatie, Zelfsturing, Zelfinzicht en 

Communiceren. Tevens krijgen kinderen in de Sophiagroep instructie op verrijkende en/of verdiepende lesstof, 



zodat zij hier in hun reguliere groep zelfstandig aan verder kunnen werken. 

We werken op de vrijdagochtend met twee Sophiagroep: groep 4/5 en groep 6/7. De afgelopen periode hebben we 

gewerkt met het project “Griekenland” (4-7), doorzetten (4-5), inleving en verbeelding (6-7), Het heelal (5), dieren in 

de winter (4), Bright Ideas Challenge (6-7: creatieve oplossing bedenken voor grote wereldproblemen), het Grote 

Vooruitwerklabboek. De aankomende periode gaan we aan de slag met Mindset, eigen inbreng leerlingen, levelwerk 

(zelfstandig werk voor binnen de huidige groep), het Grote Vooruitwerklabboek, presenteren, beeldhouwkunst, 

levelwerk (zelfstandig werk voor binnen de huidige groep) 

Logopediepraktijk Steenwijk 

Logopedie is er voor problemen in veel verschillende gebieden, zoals stem, spraak, taal, slikken en het gehoor. We 

willen jullie graag iets meer vertellen over de aspecten van logopedie die bij kinderen vaak aan bod komen.  

  

Open mondgedrag 

Zit uw kind vaak met de mond open televisie te kijken of geconcentreerd huiswerk te maken? Dit kan wijzen op een 

verstoord evenwicht in de mondspieren. Dat kan ook invloed hebben op de articulatie (bijvoorbeeld dat uw kind 

slist) of het slikken (dan komt de tong bij het slikken tussen of tegen de tanden). De logopedist kan oefeningen 

aanreiken om de betreffende spieren te trainen en het evenwicht te herstellen. Dat zorgt ervoor dat de ontwikkeling 

van het gebit goed verloopt. 

  

Spraak-/taalontwikkeling 

Jonge kinderen maken kennis met taal door te luisteren en te kijken naar mensen om hen heen. Soms is dit best 

lastig en worden klanken verwisseld of zijn er klanken die nog niet lukken. Of het is lastig om goede zinnen te maken, 

die passen bij de leeftijd. Dit kan ertoe leiden dat uw kind zich niet altijd goed verstaanbaar kan maken. De andere 

kant van taal, niet het spreken, maar juist het begrijpen, kan ook lastig zijn. Kinderen hebben soms moeite om 

opdrachtjes te begrijpen en op te volgen. Deze problemen kunnen zorgen voor frustratie. De logopedist kan 

ondersteuning bieden bij het aanleren van klanken en goede zinsstructuren en ze geeft adviezen om de spraak-

/taalontwikkeling te stimuleren. 

Heeft u vragen over één van de genoemde onderwerpen? Neem gerust contact met ons op! 

Gratis tennislessen 

 Zaterdagmiddag 30 maart: GRATIS tennisles bij LTC Steenwijk 

Lijkt tennis je een leuke sport? Kom dan op zaterdagmiddag 30 maart tussen 14.00 en 16.00 uur GRATIS tennislessen 

volgen bij LTC Steenwijk. Je kunt dan vrijblijvend, kosteloos en op een speelse manier uitproberen of tennis iets voor 

je is. Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, is deze middag op het park aanwezig en neemt ballen en rackets 

mee. Ben je enthousiast geworden voor tennis? Dan kun je gebruik maken van een speciale 

kennismakingsaanbieding: 10 lessen, inclusief lidmaatschap deze periode voor € 60,- (bij groepsgrootte van 8 

personen). 
Ziekmelding 

Afwezigheid/ziekmelding Als een kind niet op school kan zijn of ziek is, laat u dat ons dan z.s.m. weten. Een briefje, 

email (ziekmelding@schoolb.nl) of telefoontje is voldoende. Als wij niets horen, neemt de leerkracht zelf contact op 

met thuis. In elke klas wordt de afwezigheid van de kinderen bijgehouden in Parnassys. Als er sprake is van 

regelmatig ongeoorloofde afwezigheid, wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 

ingeschakeld. Deze melding wordt gedaan door de directeur van school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolvakanties 2019-2020 

 
 

 
 

In de bijlage vindt u: 

• Folder HVO 

• Folder GVO 

• Brief voor opgave HVO/GVO (Deze krijgen de kinderen deze week ook mee naar huis) 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 16 april 2019 


