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Een nieuw schooljaar! 
Wat fijn dat we alle kinderen weer konden verwelkomen op 
school. Mooi om alle vakantieverhalen weer te horen! Laten we er 
met elkaar een fijn schooljaar van maken, waarbij we hopelijk écht 
weer terug kunnen naar ‘normaal’! Tot die tijd blijven we 
voorzichtig met elkaar. Afgelopen maandag hebben we de 
informatieavond, in aangepaste vorm gehad. Een mooie opkomst! 
Fijn dat we weer één en ander fysiek kunnen organiseren! 
Aansluitend daarop heeft u ook een presentatie van KiVa kunnen 
bijwonen. Dit is onze nieuwe methode voor de sociaal en 
emotionele ontwikkeling. Ook is er een speciale oudergids. Deze 
kunt u vinden op De KiVa-oudergids - KiVa (kivaschool.nl) Mocht u 
nog behoefte hebben aan meer informatie, laat 
ons dat dan weten. Ook zult u geregeld vanuit de 
klassen informatie ontvangen over het thema dat 
wordt behandeld.  
 
Dit schooljaar gaan we ook werken met een aantal nieuwe 
methodes, passend bij onze visie en onze leerlingen. Deze hebben 
we vorig schooljaar uitvoering, samen met de kinderen 
uitgeprobeerd. We hebben flink vernieuwd! Voor Engels maken we 
gebruik van de methode ‘Join In’, voor technisch en begrijpend 
lezen maken we gebruik van de nieuwste methode van Estafette 
en voor rekenen maken we gebruik van Alles Telt Q. Aankomend 
schooljaar zal dan ook vooral in het teken staan van een goede 
implementatie van deze methodes. 
 
Een nieuw schoolplein 
U heeft het vast al gezien, in de vakantie hebben we ook ons 
schoolplein laten aanpakken. Fris, strak en uitnodigend!  
 

 

 

 
 
Belangrijke data: 

 
Vrijdagmiddag 10 september: ook 
groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij. 
 
Woe. 6 oktober: start 
kinderboekenweek met als thema 
‘Worden wat je wil’ 
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Gymtijden Dalzicht 
Groep 3 en 4 gymmen op donderdag van 12.30 uur tot 14.00 uur 
en komen gezamenlijk weer terug naar school. 
Groep 5 t/m 8 gymmen op donderdag van 8.15 uur tot 09.45 uur. 
Groep 5/6 loopt gezamenlijk vanaf school om 8.10/8.15 uur 
richting Dalzicht. Groep 7/8 kan hier zelfstandig naartoe. Alle 
groepen gymmen dus ‘2 blokken’ achter elkaar.  
 
Vanuit onze OR 
Dit schooljaar is het laatste jaar van 2 ouders in onze MR. Cindy 
stopt met het voorzitterschap en Frank stopt als penningmeester. 
Jarenlang hebben zij zich ingezet voor onze school en hier willen 
wij hen hartelijk voor bedanken! Ook is het fijn dat er al opvolging 
is gevonden. Nathalie zal het penningmeesterschap overnemen en 
Ronald het voorzitterschap. Hieronder stellen ze zichzelf voor: 
 
Nathalie Vellinga-Scheffers 
Mijn naam is Nathalie Vellinga-Scheffers, ik ben 34 jaar geleden 
geboren in Steenwijk. Op mijn 8ste ben ik samen met mijn ouders 
en jongere zusje naar Oldemarkt verhuisd, waar ik in groep 4 kwam 
van de OBS. Ik ben getrouwd met Gideon en samen hebben wij 2 
kinderen, Levi (groep 3) en Mila (groep 1). In het dagelijks leven 
ben ik secretaresse op een accountantskantoor, eigenlijk altijd al 
iets met cijfertjes gehad. Ik vind het leuk om doormiddel van de OR 
en mijn kids weer verbonden te zijn met deze leuke school.  
 
Ronald Damhuis 
Jezelf voorstellen in de huidige tijd, dat blijft toch een beetje 

bijzonder. In juli 2020 ben ik samen met Ineke, Myrthe en Eva in 

Oldemarkt komen wonen. Niet veel later kwam daar Brent bij. 

Myrthe en Eva zitten ondertussen ruim een jaar op de Slinge en 

dat bevalt ons allemaal heel goed. Ook tijdens de (best wel 

hectische en vervelende) thuisstudie van de kinderen, vonden wij 

de zaakjes goed op orde. 

Vlak voor de zomer werden wij gevraagd om deel te nemen aan de 

OR. Meedenken en –doen om vooral leuke activiteiten voor de 

kinderen te bedenken en te organiseren. Leuk om aan mee te 

mogen doen! Hoewel we nog altijd beperkingen in ons bewegen 

ervaren, ga ik ervan uit dat activiteiten waar de ouders ook bij 



mogen kijken (of meedoen?) vanzelf weer mogen. Ik wil van deze 

nieuwsbrief ook gelijk gebruik maken en een oproep doen, heb je 

een leuk idee voor een schoolactiviteit of wil je meehelpen òf heb 

je een andere opmerking? Weet ons te vinden! Groet, Ronald 

Damhuis 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Afgelopen week zijn de brieven voor de vrijwillige ouderbijdrage 
weer meegegaan met de kinderen. Vanzelfsprekend gaat de 
bijdrage op basis van vrijwilligheid. Wij zijn erg blij dat veel ouders 
het belang, voor hun kind, van bijvoorbeeld samen Sinterklaas en 
Kerst vieren inzien. We hopen dat ook dit jaar dat weer gaat 
lukken. 
 
Schoolkalender 
Op school gebruiken wij de ouderapp Social Schools. Hierin kunt u 
ook weer de agenda voor aankomend schooljaar, met daarbij alle 
relevantie informatie vinden en eventueel uw privacy voorkeuren 
aanpassen. Belangrijke data zullen we daarnaast ook altijd 
opnemen in deze nieuwsbrief. 
 
Nijntje beweegdiploma lessen 

 
Wij gaan weer starten met de Nijntje beweegdiploma lessen. Heeft 
u een kleuter of peuter die niet stil kan zitten en doet hij of zij niks 
liever dan klimmen en klauteren. Kom dan vrijblijvend een proefles 
bij ons volgen. Wij geven de peuter/kleuter lessen volgens het 
Nijntje beweegdiploma principe. 
De kinderen krijgen aan het eind van de lessenreeks een officieel 
Nijntje beweegdiploma.  
Heeft uw kind deze diploma's al, maar wil het toch graag mee 
komen doen dan kan uw kind oefenen voor het Sport Vereent 
beweeg diploma.  
De lessen worden gegeven op de donderdag van 16.15 tot 17.15 
uur in zalencentrum Dalzicht te Oldemarkt.  
Voor meer informatie zie www.sportvereentoldemarkt.nl  
Het is fijn als u vooraf laat weten dat u komt, maar dit is niet 
verplicht. 
  
 
 
 
 

http://www.sportvereentoldemarkt.nl/?fbclid=IwAR1Tq_AZ43zos2BoNmEYhCSMc9NmjvGggKAmQW0Grn9lHjyr9mv4fXBCh9o


 
 

 

Studiedagen 2021-2022 (herhaling) 
De kinderen zijn (extra) vrij op de volgende data i.v.m. 
studiemomenten van het team: 

- Vrijdagmiddag 10 september om 12.00 uur zijn de groepen 
5 t/m 8 ook vrij  

- Vrijdag 15 oktober  
- Woensdag 12 januari 2022 
- Maandag 14 februari 2022 
- Donderdag 16 juni 2022 
- Maandag 4 juli 2022 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie                    18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie                      27 december t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie              21 t/m 25 februari 2022  
Goede Vrijdag en Pasen    15 t/m 18 april 2022  
Meivakantie                         25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaartsdag                  26 en 27 mei 2022  
Pinksteren                            6 juni 2022  
Zomervakantie                    18 juli t/m 26 augustus  
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 17 september 2021 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Team OBS de Slinge 



 


