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Uit de directiekamer.

De weken die tussen de zomervakantie en de herfstvakantie zitten, noemen we ‘gouden weken’. Het zijn de weken
waarin opnieuw de groep weer wordt gevormd. Ook al zijn kinderen, zoals in groep 8, al enkele jaren samen als
groep, toch is het weer belangrijk aandacht te besteden aan de groepsvorming, de afspraken met elkaar en aandacht
te hebben hoe we met elkaar een fijne en goede groep vormen. Als leerkracht zet je daarin de juiste piketpaaltjes uit
maar betrekt daarbij ook juist de kinderen. Het zijn de weken waarin de leerkracht-kindgesprekken plaatsvinden, en
ook de startgesprekken tussen leerkracht-kind-ouder. Belangrijke weken omdat het de kinderen vertrouwen geeft,
hen een belangrijke mate van veiligheid geeft en de relatie wordt opgebouwd tussen de kinderen onderling, maar
juist ook tussen de leerkracht en het kind. Als uitgangspunt hebben we namelijk: eerst de relatie… dan de prestatie.
Nog 1 weekje en dan een herfstvakantie!
Belangrijke data

5 okt: Dag van de leraar
7 okt: Mad Science
8 okt: Einde Kinderboekenweek
9 okt.: Studiedag SchoolB (alle kinderen vrij)
Herfstvakantie
21 okt: Luizenpluizen
4 nov: Nationaal Schoolontbijt
13 nov: Onderbouw vrije dag
14 nov: Landelijke intocht
16 nov: School versieren Sinterklaas
23 nov: MR/OR vergadering
27 nov: Studiedag
SchoolB gaat terug in de tijd

‘Bootje, bootje, breng mij vlug, 100 jaar naar toen en terug. Tel nu naar één vanaf negen, dan kom je Vroeger tegen’
Het theaterstuk ‘En Toen En Terug’, geschreven door juf Ingrid en haar man, werd woensdagochtend door vele
juffen en meesters opgevoerd voor de kinderen van SchoolB. De Kinderboekenweek is hiermee officieel geopend.
Met het thema ‘En toen…’ zal de geschiedenis op SchoolB weer tot leven komen.
Spannende verhalen over de ridders, verplaatsen in de oorlogstijd of alles te weten komen over de Oudheid. De
kinderen zullen de komende anderhalve week de werelden van vroeger ontdekken.
Na het toneelstuk hebben alle klassen een boek gekregen passend bij het thema ‘En toen…’

Hoera, juf Veronique heeft een dochtertje gekregen

De baby is geboren! Veronique en Jan hebben een dochtertje gekregen. Zij heet Lana
en er wordt volop genoten van dit kleine meisje. Moeder en kind maken het
uitstekend!
Een groot geschenk, een wonder.
Liefde, zo mooi, zo fijn.
Om voor altijd van te houden.
Welkom lief meisje.

Sophiaklassen

Dit schooljaar aan mij de eer om de Sophiaklassen (voorheen plusklassen) te verzorgen.
Mijn naam is Manon Hof-Steennis en ik werk sinds 2001 voor Stichting Op Kop.
Samen met mijn man, dochter Jessie en zoon Lou woon ik in het mooie Steenwijkerwold.
Naast mijn werk als leerkracht van voornamelijk groep 5 en 6 op de Generaal van den Boschschool te Willemsoord,
ben ik in 2012 gestart met de eerste plusklas binnen Stichting Op Kop.
Vervolgens heb ik de Master Leren en Innoveren gevolgd op de KPZ, waarin ik onderzoek heb gedaan naar
(hoog)begaafdheid in combinatie met Onderzoekend leren en Leren leren.
Inmiddels hebben we op diverse locaties bovenschoolse Sophiaklassen, waarvan alle kinderen van Stichting Op Kop
gebruik kunnen maken.
Dit schooljaar geef ik les aan 5 Sophiaklassen op verschillende locaties.
Voor de kinderen van school B zijn de lessen op:
Maandag: groep 5 t/m 8
Dinsdagmiddag: groep 2, 3, 4 op de Beatrixschool
MR stelt zich voor

Sinds dit schooljaar heeft onze MR een drie nieuwe leden gekregen. Graag zouden we ons kort even willen
voorstellen.
Voorzitter: Mijn naam is Sabine Ploeger-Verkerk. Ik ben getrouwd met Patrick en samen hebben we
drie kinderen, Hannah (groep 5b), Eva (groep 1/2a) en Finn (2 jaar). In het dagelijks leven werk ik als
trainer / coach Organisatieontwikkeling en HRM.

Secretaris: Mijn naam is Berrit vd Velde-Oenema. Als moeder van Isra in groep 5 en Emre in groep 8
ben ik al een aantal jaren betrokken bij de school en zal ik de komende jaren nog op school te vinden
zijn. Ik ben werkzaam in het onderwijs: ik ben leerkracht van groep 7/8 op de Albertine Agnesschool in
Oranjewoud en naast lesgevende taken houd ik me bezig met ib-werkzaamheden en pMR-taken voor
mijn eigen school.

Penningmeester: Mijn naam is Johan Groen. Ik ben getrouwd met Marita en samen hebben wij twee
dochters: Faeline van 5 jaar (groep 1/2a) en Rosalie van 3 jaar. In het dagelijks leven werk ik als docent
op het Deltion College in Zwolle. Ik geef daar de vakken Nederlands, Burgerschap en Rekenen aan de
studenten van de opleiding Autotechniek.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via mr@schoolb.nl
Monkey Fun Mud run for kids……

Wat een toppers waren het dinsdag middag 23 september! Super trots zijn wij op al onze leerlingen van gr
6A en 6B. Allemaal, stuk voor stuk. Want iedereen heeft zijn karakter moeten laten zien tijdens de 5 km

lange Run. Fris water, moeilijke hindernissen, vermoeide ledematen, modder en ondanks dat alsnog elkaar
helpen. Spanningen overwonnen, stoere hulpacties uitgevoerd onderling. Zelfs onze leerlingen langs de
kant hebben hun best beentje voortgezet.
Kevin, Nicole en ik zijn echt heel trots en blij met de teambuilding die we hebben mogen zien bij de
leerlingen. Prachtig, zo in het begin van het schooljaar! Mede dank aan de mama van Sil, die als hulp mee
ging met het fietsen.
De organisatie van MFR was ook echt top!! Ondanks de laat verkregen info, was de middag goed geregeld:
een gezamenlijke warming-up als start, heel veel hulpjes langs de kant die heel goed hielpen en
aanmoedigden, ehbo als backup, mensen in duikpakken in wateractiviteiten, enz. Chapeau! Nu nog een
plattegrond! haha
Wat was het gezellig! Dat vonden wij niet alleen, maar alle leerlingen. Hopelijk hebben de ouders ze een
beetje schoon en fris ruikend kunnen krijgen 🤣
Zie ook: https://www.rtvoost.nl/nieuws/1311313/In-Beeld-Monkey-Fun-Run-voor-kids
Vrijheidspraatjes in groep 5b

Woensdagochtend kreeg groep 5b ‘hoog bezoek’. Wethouder Trijn Jongman kwam in de groep om een les mee te
doen over het onderwerp ‘vrijheid’. De wethouder is ambassadeur voor de vrede in Steenwijkerland. Ook Annelies
Klinefelter kwam mee. Zij heeft geholpen om de vredesweek te organiseren.
Juf Ingrid had verschillende vragen en stellingen bedacht over het onderwerp vrijheid. Maar eerst schreven alle
kinderen op hun wisbordje waar zij aan dachten bij het woord vrijheid. Daar kwamen hele mooie antwoorden uit:
‘vriendschap’ en ‘vrede’ werd veel genoemd. Maar ook : ‘Dat je in het park mag spelen’ of ‘ Met mijn familie zijn’.
Alle bordjes werden om het woord vrijheid gelegd.
Bij de stellingen mochten de kinderen een ‘eens’ of oneens’ kaartje omhoog houden. Zo hebben we het gehad over
de stellingen ‘Ruzie maken mag best’ en een moeilijke: ‘Als er vrede is heb je geen leger nodig’. Of je het er nou wel
of niet mee eens was, alles was goed. Dat is ook het fijne van vrijheid, dat je een eigen mening mag hebben.
In tweetallen praatten we over vragen als: ‘Waarom is er eigenlijk oorlog?’ en ‘Als er vrede is, is er dan nooit ruzie’?
En de juf las nog het verhaal van Kikker en de vreemdeling voor, waarbij het onderwerp ‘Praten met elkaar en niet
meteen een mening hebben over iemand’ centraal stond.
Na afloop waren er nog veel kinderen die nog even met de wethouder hebben doorgepraat, we hadden allemaal
zoveel mooie verhalen te vertellen….
Het was een mooie ochtend met veel verhalen en meningen en er werd goed naar elkaar geluisterd. Daar heeft
vrijheid ook heel veel mee te maken!
Aanmelden 4-jarigen

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.

Sparen voor kinderboeken, doet u mee?

Doet jullie school al mee? De Kinderboekenweek begint vandaag! De Kinderboekenweek (30 september t/m 11
oktober 2020) wordt dit jaar weer extra leuk met de schoolbiebactie van Bruna: ‘Sparen voor schoolbieb-boeken’.
Sparen voor je schoolbieb is een fantastische manier om je schoolbibliotheek uit te breiden. Je kunt namelijk sparen
voor gratis kinderboeken! Samen met de ouders/verzorgers kunnen kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de
lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden gespaard. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis
kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij Bruna.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon in op
school;
•
•
•
•

De school verzamelt alle kassabonnen van 30 september t/m 11 oktober 2020;
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd worden bij een Bruna-winkel.
Gebruik hiervoor de speciale schoolbieb-envelop, die wij aan u hebben gestuurd;
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en je ontvangt een
waardebon;
Je mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de betreffende
Bruna-winkel.

Covid-19

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen.
Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het
algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is.
Afstand tussen kinderen onderling
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit
geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
Bron- en contactonderzoek, testen en thuisblijven
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor bron- en contactonderzoek bij kinderen een
Handreiking opgesteld. Hierin staan voorbeelden van situaties rondom besmettingen op kinderopvang en scholen.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:
• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet
getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of
als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan
incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet
getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt
het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een
notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande
adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang
Tot slot: Bij het ophalen van uw kind is het soms een drukte bij het hek of op de stoep waar kinderen en ouders
overheen lopen. Wilt u proberen een goede plek te kiezen waar iedereen veilig op 1,5meter kan staan of kan
passeren.
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