NIEUWSBRIEF
Uit de directiekamer.

Wat was het fijn om alle kinderen na 6 weken zomervakantie weer terug te zien. Met een bruin kleurtje, een aantal
centimeters langer en vol spanning wat de nieuwe groep zal brengen. Inmiddels gewend aan een nieuw lokaal, het
werken en aan de nieuwe leerkrachten en kinderen. Wat gaat zo’n eerste week dan snel voorbij. Wij gaan voor een
plezierige samenwerking met kinderen, ouders en collega’s. De deur staat altijd open, dus loop gerust binnen als u
vragen heeft. Laten we er samen een mooi en leerzaam jaar van maken!
Zoals iedereen vast heeft gezien hebben we een prachtige tribune trap gekregen. In de vakantie is er hard
doorgewerkt om alles klaar te krijgen. Helaas zijn de armleuningen nog in bestelling. Deze zullen zo spoedig mogelijk
gemonteerd gaan worden. Wij zijn blij met het resultaat.

Belangrijke data

In de week van 9 sept.
17 september:
18 september:
19 september:
2 oktober:
3 oktober:
4 oktober:
7 oktober:
14 oktober:
15 oktober:
18 oktober:
21 t/m 25 okt.

Startgesprekken alle groepen
Schoolreisje groepen 5 t/m 7
Kijkje in de klas 11.30-12.15u
Schoolreisje groepen 1 t/m 4
Studiedag alle leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar
Voorstelling op school voor alle kinderen. Thema: Kinderboekenweek
Evaluatieavond ouders groep 7 19.00 uur
Optreden groep 1/2A
Herfstvakantie

Personeel

We zijn blij dat we het schooljaar met een goede teambezetting zijn gestart. Juf Wijke is nog met
zwangerschapsverlof. Juf Wijke gaat na de herfstvakantie weer starten in groep 3a. Juf Ingrid Jantzen zal dan weer
inval werk gaan doen voor onze stichting Op Kop. Op de woensdagen blijven wij haar wel zien in groep 7.
Zoals u weet en ook regelmatig leest in de media wordt het tekort aan invallers steeds groter. Gelukkig hebben wij
hier nog niet zoveel last van omdat wij een constructie op school hebben weten te realiseren. Deze constructie ziet
er als volgt uit; mochten wij inval nodig zijn dan kunnen wij meester Peter kunnen inschakelen. Wanneer er meer
leerkrachten ziek zijn of worden gaan we het lerarentekort vast wel voelen. Dus mocht u een onderwijsbevoegdheid
hebben en in noodgevallen ons uit de brand willen helpen, horen wij dat graag.

Nieuw gezicht voor kinderen die Logopedie krijgen op school.

Ik ben Laura Karperien. In Juli 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Vanaf eind augustus 2019 kom ik bij
Logopediepraktijk Steenwijk als allround logopedist te werken.
Ik ben geboren en getogen in Vollenhove. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag.
Daarnaast vind ik het ook leuk om met vriendinnen en mijn vriend af te spreken
en dingen te ondernemen. Naast logopedist ben ik ook afgestudeerd
onderwijsassistent. Tijdens de opleiding onderwijsassistent heb ik individueel
gewerkt met kinderen met leer-/ontwikkelingsachterstanden en autisme. Tijdens
de opleiding logopedie heb ik stage gelopen op een kinderbehandelcentrum en in
een vrije vestiging. De doelgroep kinderen is waar ik veel affiniteit mee heb en
mijn hart ligt op logopedisch gebied. Voor een uitdaging loop ik niet weg. Graag
wil ik mij daarom in de toekomst nog meer specialiseren, om mijzelf te kunnen
verbreden binnen het vak logopedie. Ik kijk uit naar onze samenwerking!
Groen schoolplein

Hoe ver zijn we nu?
We zitten nog steeds in laatste fase m.b.t. de aanvraag subsidie groen schoolplein. We hebben de hoeveelheid m.b.t.
de aanvraag wat onderschat. Er kwam veel meer werk achter weg dan dat wij vooraf dachten. Ook zat onze
zomervakantie er ook nog tussen. Inmiddels zijn de offertes aangevraagd en de referentie projecten zijn
doorgegeven en opgevraagd. Nu is het wachten totdat we de offertes terug krijgen. Wanneer de prijzen haalbaar zijn
kunnen we het opnieuw indienen bij de provincie Overijssel. Vervolgens moeten we wederom een flink aantal
weken wachten voordat we “mogelijk” groen licht krijgen. Laten we hopen dat al het werk straks niet voor niets is
geweest. Ook hopen we dat het lange wachten dan eindelijk beloond zal worden.
Kennismakingsgesprekken/verwachtingsgesprekken
Deze week zijn de kennismakings-/verwachtingsgesprekken met de leerkracht(en). We vinden het belangrijk om aan
het begin van het schooljaar de samenwerking met ouders op deze manier aan te gaan.
Tijdens het gesprek kunnen ouders en leerkrachten verwachtingen met elkaar delen en afstemmen waaraan we
samen zullen werken dit jaar.
Blokken schuren

In één van de kleutergroepen hebben we veel bouwblokken die wat last hebben van splintervorming. Misschien
heeft u een schuurmachine o.i.d. en wilt u ons helpen om deze blokken weer mooi glad te krijgen? Neemt u dan
even contact op met bertha.groen@stichtingopkop.nl
Aanmelden broertjes en zusjes

Alle kinderen die het aankomend schooljaar 4 jaar worden graag z.s.m. aanmelden. SchoolB groeit en daarom
hebben we graag al vlot in beeld hoeveel kinderen we verwachten. Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt tussen
nu en 31 juli 2020 ontvangen wij graag de aanmeldformulieren. Deze zijn op te vragen via de mail:
directie@schoolb.nl of loopt u even langs onze kantoren boven.
Schoolgids en kalender

Onlangs heeft u de papierenkalender schoolB voor Daltononderwijs 2019-2020 ontvangen. Vanaf dit jaar zit de
schoolgids hier niet meer bij. Deze is echter wel te vinden op onze website www.schoolb.nl
Namen op persoonlijke spullen

Bij de start van het schooljaar zien we veel kinderen met nieuwe bekers, broodtrommels, etc. Wilt u de spullen van
uw kind voorzien van naam? Dat scheelt een hoop verloren voorwerpen.

Oproep vanuit de ouderraad

De ouderraad dient als klankbord voor en door ouders/verzorgers, de directie, het team en de MR. Een van de
speerpunten in relatie tot samenwerking met alle betrokkenen, is het item “ouderbetrokkenheid”. Dit item staat
centraal op onze OR agenda.
Verder is de ouderraad betrokken bij actieve ondersteuning van allerlei activiteiten voor en door onze kinderen,
voert zij overleg met de schoolleiding en enthousiasmeert zij ouders/verzorgers om deel te nemen aan activiteiten.
Wij zetten ons ieder jaar met veel plezier in, om van de basisschooltijd voor elke leerling een onvergetelijke en
plezierige tijd te maken. Wilt u ook deelnemen, zitting nemen in de ouderraad dan bent u welkom op onze eerste
vergadering op: maandag 30 september om 19.30uur op schoolB. We zijn blij met alle nieuwe gezichten die
binnenkomen lopen. Mocht het niet lukken deze avond maar heeft u toch interesse neemt u dan contact op met
annie.oostenbrink@stichtingopkop.nl of annet.markenstein@stichtingopkop.nl
Verder zijn we nog op zoek naar een voorzitter, een kartrekker binnen de ouderraad. We hopen op wat
aanmeldingen zodat we er een onvergetelijk jaar van kunnen gaan maken.
Winnaars zomervoorleeswedstrijd

Om het lezen proberen te stimuleren tijdens de zomervakantie en om meteen in het nieuwe schooljaar te
benadrukken dat lezen ook leuk kan zijn, zijn wij ook dit jaar weer gestart met het inzamelen van de foto’s van onze
jaarlijkse Zomerlees-wedstrijd. Er zijn prachtige, leuke, grappige en/of mooie foto's ingezonden. De jury (meester
René) vond het in sommige klassen erg lastig met het aanwijzen van de winnaar! Onderstaande kinderen gaan
donderdagochtend lopend met juf Judith mee naar de boekwinkel en mogen een boek zoeken ter waarde van Euro
10,- De groepen 1/2a, 1/2b en 3a hadden helaas geen deelnemers. Groep 1/2c Reza, 3b Iris, 4a Roos, 4b Pelle, 5a
Jasper, 5b Kiki, 6 Gijs, 7 Lynn, 8 Sanne. Lezen is leuk!
Schoolreisje

Het is bijna zover!!!
Groep 1 t/m 7 van schoolB gaan volgende week op schoolreisje. Wat hebben we er allemaal zin in. De
weersvoorspellingen lijken helemaal geweldig. In de bijlage nogmaals de brief voor het betalen van het schoolreisje.
Bijna alle ouders hebben al betaald. De laatste bedragen hopen we voor 15 september binnen te krijgen zodat wij de
bussen en entree gelden ook kunnen betalen.

Pianoles, Keyboardles of Orgelles

Al enkele jaren is het mogelijk Pianoles, Keyboardles of Orgelles te volgen bij Janny Bennen - Stakelbeek. Neem
contact op met Janny voor informatie en/of een gratis proefles. De leslocatie is aan de Burg. G. W. Stroinkweg 80 in
Zuidveen. Tel: 06-11155109.
E-mail: j.bennenstakelbeek@ziggo.nl. Website: www.jannybennenstakelbeek.nl.

De tweede nieuwsbrief voor het schooljaar 2019-2020 komt uit op 1 oktober

