NIEUWSBRIEF
1 oktober
Uit de directiekamer.

In de natuur zien we de eerste tekenen van de herfst. Bladeren die verkleuren en af gaan vallen, de temperatuur die
gaat dalen en de dagen die korter worden. De Kinderboekenweek gaan we deze week starten en over 3 weken zijn
we alweer een weekje vrij. In de klassen heeft iedereen zijn draai weer gevonden en we merken dat we het met
elkaar fijn hebben in de groep.
Belangrijke data

2 oktober:
3 oktober:
4 oktober:
7 oktober:
14 oktober:
15 oktober:
18 oktober:
21 t/m 25 okt.

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 1/2 A
Herfstvakantie

Coördinatie en taakverdeling

De organisatie op schoolB ziet er als volgt uit: Voor alle voorkomende vragen kunt u als eerste bij uw eigen
klassenleerkracht terecht. Mocht u toch andere vragen hebben of zijn er punten die u met een ander wilt delen dan
kunt u naar Afra Roner (gr4a) onderbouw coördinator en Yael Hensbergen (gr.8) bovenbouw coördinator. Beide
bouwcoördinatoren hebben nauw contact met alle leerkrachten. René Jansen blijft directeur eindverantwoordelijk.
Voor zorgvraagstukken kunt u terecht bij Miriam Kist (intern begeleider).
Aanmelden!!!

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 kunnen
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 langs in van onze kantoren boven.
GVO en HVO

HVO lessen
Er zijn dit jaar zes HVO groepen en de lessen worden gegeven in het extra groep 7 lokaal op donderdagochtend en
middag.
‘HVO is zeggen wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.’ Of, zoals ik het vaak aan de
kinderen uitleg: in deze lessen zijn we elkaars ‘meesters en juffen’, want we leren van elkaar.
Voor de groepen 5 is HVO nieuw en de eerste lessen hebben we daarom ook besteed aan het kennismaken met
HVO, en elkaar. Bijvoorbeeld met een samenwerkingsopdracht als ‘zoek de gelijken’: ook al zijn we allemaal anders,
waarin lijken we wél op elkaar? Dit is een hele uitdaging soms..
In de andere groepen zijn we, naar aanleiding van Prinsjesdag, de afgelopen twee lessen bezig geweest met ‘als wij
de baas zouden zijn in Nederland dan..’ Elk groepje heeft een thema gekozen en dit met een slogan, actieplan en een
logo gepresenteerd voor de groep. De resultaten zijn te bewonderen aan de buitenkant van het lokaal.
Buiten de thema’s als kinderrechten, vriendschap, familie, arm en rijk en dergelijke, mogen ook eigen thema’s

ingebracht worden. Het belooft dus een interessant en gezellig jaar te worden waarin iedereen iets kan onderzoeken
en ontdekken over zichzelf en de ander. Ook ik als leerkracht!
Hartelijke groet,
Anke Dijkstra, docent HVO en levensbeschouwing

GVO –Godsdienstjg Vormings Onderwijs in groep 5 -8
We zijn weer begonnen met GVO. De eerst les hebben we kennis met elkaar gemaakt. Wat is het fijn om aan zulke
enthousiaste kinderen les te mogen geven.
Het thema afgelopen lessen was: Kijk een hoe mooi de natuur is en geniet er van!
De kinderen hebben verteld wat zij mooi vinden en waar zij van genieten. Ze hebben hun werkmap versierd met
mooie natuurfoto’s.
Samen mogen we voor de mooie wereld zorgen. Hoe doen we dat en is dat belangrijk?
Ze vonden het allemaal belangrijk en kwamen met veel ideeën: vaker fietsen, korter douchen, dikke trui aan, afval
zoeken of een afvalwedstrijdje doen: wie de meeste afval verzameld. Een paar jongens vertelden dat ze in een half
uur tijd allebei een vuilniszak vol afval hadden verzameld op straat . Geweldig!
We hebben een vuilnis estafette gedaan. Er werd fanatiek met afval gerend langs een parcours. Samen hadden ze
veel plezier.
Wilt u kennis met mij maken of hebt u vragen kom gerust een langs. Ik geef op donderdag GVO-les in de
personeelskamer van 10.15 tot 10.45 uur.
Hartelijke groeten van Marijke Bos.
Vredesweek
Helaas deed er dit jaar maar één school mee aan de vredesweek, schoolB voor Daltononderwijs.
De week werd traditioneel geopend door de vlag van de vrede te hijsen door de jongste en oudste leerling van
school. Vervolgens werd het thema en de opdracht voor deze week uitgelegd aan de kinderen.
De opdracht dit jaar was om een postzegel te ontwerpen dat alles te maken had met de vredesweek. Alle leerlingen
hebben enorm hun best gedaan. Uit elke klas heeft de burgermeester en de locoburgermeester een leerling
gekozen. De winnaar krijgt een echt velletje postzegels met zijn ontwerp er op.
De locoburgemeester mevr. Bijl sprak over het thema: vrede verbindt over grenzen. Ook liet ze weten dat het kiezen
een moeilijke opgave was. Soms moet je over grenzen heen gaan om dan toch een keuze te maken.
Daarna hebben groep 1/2a, de groepen 5 en groep 8 de tentoonstelling geopend in het gemeentehuis. De kinderen
kregen nog wat lekkers en een beker ranja. Een geslaagde week met een mooi resultaat.
Het pestprotocol is weer ondertekend en alle leerlingen hebben ingestemd. (Op schoolB willen we niet dat er gepest
wordt!)

Kinderboeken week

Thema: reizen
In deze week wordt er elke dag in de groep extra aandacht besteed aan leesbevordering en leesplezier.
In deze week mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen naar school om hier over te vertellen.
• Data Kinderboekenweek: 2 oktober t/m 14 oktober
• 3 oktober: opening Kinderboekenweek in de hal voor de hele school d.m.v. een toneelstuk
Vanuit het toneelstuk krijgen de kinderen een groepsopdracht mee om de hele week aan te werken
• 8 oktober: leerkrachten openen de ochtend in een andere groep door middel van het voorlezen van een boek.
• 11 oktober: presentatie groepsopdracht in de hal.
• 14 oktober: afsluiting van de Kinderboekenweek. Voorstelling: 'Meneer B vliegt naar de maan'.

Academische basisschool

Kinderen zonder vrees, wie wil dat nou niet? Binnen School B ga ik, Esther Ekkelkamp, onderzoek doen naar
talentontwikkeling. Dit onderzoek is in kader van mijn afstudeertraject. Ik wil mij graag focussen op wat het kind wél
kan. De focus wordt vaak gelegd op waar een kind zich nog verder in moet ontwikkelen zodat hij of zij op een niveau
hoger komt. Dit gaat vaak gepaard met onzekerheid, omdat een kind merkt dat hij bijvoorbeeld niet goed is in lezen
of rekenen. Met talentontwikkeling wordt een kind zich bewust van zijn talent en zal hij/zij dit verder ontwikkelen.
Wat hopelijk gepaard gaat met een hoger zelfvertrouwen. Hoe dit onderzoek zich verder vorm gaat geven en wat
het uiteindelijk gaat worden, zal u later van mij horen. Het onderzoek staat nu nog in de kinderschoenen.

’t Peuterstation

Op ’t Peuterstation zijn we na de zomervakantie begonnen met het thema: Dit ben ik.
We bekijken onszelf in de spiegel en tekenen onszelf na. Hoe zie je eruit? Ben je een jongen of een meisje? Er
worden liedjes gezongen, boeken gelezen en spelletjes gedaan, waarbij de nadruk ligt op wie je bent, hoe je eruit
ziet en wat je zelf allemaal kunt.
We hebben afscheid genomen van Julien, hij gaat nu naar de basisschool en verwelkomen Femke, William en Ezra op
’t Peuterstation.
Wij zijn op dinsdag- en donderdagochtend en op woensdag- en vrijdagochtend van 8.15 tot 12.00 uur open voor alle
kinderen van 2 tot 4 jaar.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, er zijn nog plekken vrij!

Studiedag Ermos Marco / nieuw meubilair

Een paar jaar geleden heeft stichting Op Kop een Europese aanbesteding gedaan om alle scholen van Op Kop te
voorzien van nieuw meubilair. Het schooljaar 2019-2020 zal schoolB in een nieuw jasje worden gestoken m.b.t
meubilair. Morgen gaan we met alle leerkrachten naar Hoogeveen om te kijken en ons te laten informeren welk
meubilair bij onze visie en manier van werken past. Natuurlijk is kleur, stevigheid etc. ook van belang. Tot slot gaan
we met zijn allen de fabriek door om te kijken en sluiten af met een heerlijke lunch. We hebben er zin in!!
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.
Vacature ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/ Steenwijk) heeft een vacature voor de
ondersteuningsplanraad (OPR) openstaan. De OPR is een medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de
plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt.
Het gaat om de volgende data: 22 november 2019, 12 februari 2019 en 10 april 2019.
Aan de GMR is gevraagd om een ouder aan te dragen uit Steenwijkerland. Hierbij vraagt de GMR de MR’en uit
Steenwijkerland om na te denken of er een ouder in zijn/haar school is die graag plaats zou willen nemen in de OPR.
Dit hoeft geen ouder uit de MR of GMR te zijn. Wanneer een ouder hierin interesse heeft mag deze reageren voor 16
oktober a.s. door een sollicitatiebrief te sturen naar de secretaris van de GMR (Edith ter Heide,
secretaris.gmr@stichtingopkop.nl). De GMR kiest vervolgens een kandidaat.
Schoolreisje

We kijken terug op een fantastisch schoolreisje. Natuurlijk hebben we ook wat verbeterpunten gevonden die we
volgend schooljaar gaan doorvoeren.

De derde nieuwsbrief voor het schooljaar 2019-2020 komt uit op 5 november

