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Visie  
We zijn in het team aan de slag gegaan 
met de missie/visie van de school. We 
hebben een analyse gemaakt over de 
sterke en zwakke punten van de school. 
Ook hebben we nagedacht hoe we het 
onderwijs op OBS de Slinge in de toekomst 
eruit willen laten zien. 
We hebben 3 kernwaarden met 
omschrijving en bijbehorende motto’s: 
 
Algemene slogan: ‘Ontwikkel jezelf, leer samen’ 
 
Samen – ‘Alleen kom je ver, samen kom je verder!’ 
Wij leren op basis van een vertrouwde en veilige omgeving van en 
met elkaar. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op het 
moment dat kind, ouder en leerkracht in openheid en verbinding met 
elkaar omgaan. Vertrouwen in elkaar is hierbij het sleutelwoord 
 
Toekomstgericht – ‘Samen bouwen aan een sterke basis voor de 
toekomst!’ 
Ons team werkt vanuit enthousiasme aan spelend- en onderzoekend 
leren, waarmee wij zelfstandige, creatieve en nieuwsgierige kinderen 
creëren die klaar zijn voor de toekomst. Het team houdt zich op de 
hoogte van nieuwe trends en ontwikkeling en kiezen samen wat bij de 
kinderen en de school past. 
 
(Op)Groeien – ‘Geen doel is te ver, als je samen plezier hebt!’ 
Wij vinden het belangrijk om kinderen bij het leerproces rust en 
regelmaat te bieden, zodat ze groeien en bloeien in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom 
voelt, wordt gezien en mag zijn wie het is. 
 
Kinderen werken niet voor school, maar voor hun eigen ontwikkeling! 

We hebben als team ermee ingestemd om ook het logo aan te passen. 
Dit is mede bedacht door de kinderen van groep 7/8. Die vinden het 
huidige logo vooral heel ouderwets en ze gaven de tip om dezelfde 
kleuren te gebruiken die we volgend jaar ook in de school krijgen.  

Als team gaan we ons nu verder bezinnen op wat de huidige trends en 
ontwikkelingen in onderwijsland voor onze school betekenen. We zijn 
trots op bovenstaande teksten, die richtinggevend zullen zijn voor de 
komende jaren. 
 
 

 
Belangrijke data: 

- Donderdag 7 juli Musical 
groep 7/8 te Dalzicht. 

- Donderdag 14 juli: 
Ouderbedankavond 
(17.00-19.00 uur) 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

- Vrijdag 15 juli 

Vakantierooster 2021-2022 

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
 
 

mailto:directie@obsdeslinge.nl


Formatie 2022-2023 
Groep 1/2: Juf Elca (ma/di) en juf Ingrid (woe/do/vr). Eén keer in de 2 
weken zijn Juf Elca en juf Ingrid er samen op de woensdag 
Groep 3/4: Juf Bea en juf Astrid. Vanwege de grote groep splitsen we 
de groep volgend schooljaar ook alle ochtenden. Op vrijdag is juf 
Paula in groep 4 
Groep 5/6: Juf Helma en juf Isa (onderwijsassistent) 
Groep 7/8: Juf Jerina en juf Isa (onderwijsassistent) 
 
Buitenspeeldag 
Gelukkig is de buitenspeeldag verplaatst vanwege het geplande 
schoolreisje voor groep 3 t/m 7. De buitenspeeldag is nu op 22 juni. 
Zie de poster verderop in deze nieuwsbrief.  
 
MR nieuws 
We hebben in de MR met elkaar gesproken over: 

- Hallo Wereld 
- De renovatie van de school 
- Onderstaande vacature voor onze GMR 
- De overgang naar het voortgezet onderwijs en huiswerk 
- Formatie 
- De vrijwillige ouderbijdrage 
- Het visietraject 

 
De GMR zoekt leden 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is op zoek 
naar jou! De GMR is op zoek naar een ouder van een van onze scholen 
die graag een bijdrage wil leveren aan kwalitatief goed onderwijs 
binnen Stichting op Kop.  
Daarnaast zoeken wij twee personeelsleden van het stafbureau en/of 
(bij voorkeur) een school die niet vertegenwoordigt is in de GMR. 
Mocht jij interesse hebben om lid te worden van de GMR of wil je 
meer weten over de GMR, schroom niet om contact op te nemen.  
Wat doet de GMR? De leden van de GMR worden door de 
medezeggenschapsraden (MR’en) rechtstreeks uit de ouders en 
personeelsleden van de Stichting Op Kop scholen gekozen. De 
samenstelling van de GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouderleden en 4 
personeelsleden.  
De GMR toetst beleidsvoorstellen van de stichting die voor alle 
scholen of een meerderheid van de scholen worden opgesteld. En 
heeft hierbij een aantal wettelijke rechten zoals initiatief-, advies- 
en/of instemmingsrecht.  
De GMR komt circa achtmaal per jaar bijeen om te vergaderen in 
Giethoorn. Voor de continuïteit en besluitvorming is het van groot 
belang dat de leden aanwezig zijn bij een meerderheid van de 
vergaderingen. Daarnaast zijn er overlegmomenten met de Raad van 
Toezicht en de MR’en.  
Ook vinden er extra bijeenkomsten plaats met de expertgroepen. De 
expertgroepen komen bijeen wanneer een onderwerp dat vraagt, 
waar en wanneer wordt in onderling overleg bepaalt. De GMR heeft 
een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting De GMR 
bestaat uit een enthousiaste groep mensen die als doel hebben een 
bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs binnen Stichting op 
Kop.  
Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een verkiezing gehouden 
worden, waarbij de leden van de MR’en van de scholen mogen 
stemmen. Wat betekent mijn deelname aan de GMR? Ouders komen 
in aanmerking voor presentiegeld en een reiskostenvergoeding, 



personeel krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode 
en een reiskostenvergoeding.  
Lijkt het jou leuk en interessant om lid te worden van de GMR? Laat 
het ons weten als je interesse hebt om lid te worden van de GMR of 
indien je meer wil weten over de GMR, wij gaan graag met je in 
gesprek. Indien gewenst is een (deel van een) GMR-vergadering 
bijwonen altijd mogelijk. Graag tot snel! Nienke van der Ploeg Ellen 
Holtmann Personeelslid GMR Ouderlid GMR 
nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl 
ellen.holtmann@stichtingopkop.n 
 

 
Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 
Goede vrijdag: 7 april 
Tweede Paasdag: 10 april 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag en vrijdag: 18 en 19 mei 
Pinksteren: 29 mei 
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 



 
 
 

  

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 24 juni 2022 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Team OBS de Slinge 



Sam& voor alle kinderen helpt! 

 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, 

muziek-, zwem- of dansles?  

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet 

kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het 

gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje 

uit, verjaardag vieren of schoolkosten? Sam& springt bij! 

 

Hoe werkt het? 

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website 

www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een 

jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij 

Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.  

 

Wat kun je aanvragen? 

- Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het lidmaatschap 

van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld 

sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is 

maximaal € 225,- per kind per seizoen. 

- Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel 

of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De 

bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen. 

- Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen diploma A en B 

halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal 

€ 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De 

hoogte hiervan is afhankelijk van de tarieven die het zwembad hanteert.  

- Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 

2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor: een schooltas, 

lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot groep 6 van de basisschool is de 

bijdrage maximaal € 100,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger 

krijgt u maximaal € 350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor 

een computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. Mocht de 

bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het MBO Studentenfonds. 

Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. 

Vraag bij de mbo-school van uw kind naar de mogelijkheden.  

- Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een 

(tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag doen bij de 

wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er geen passend aanbod is, kan een 

beroep worden gedaan op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  

- Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de 

box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

 
Meer informatie 
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl en doe een 
aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop (info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080).  
 

NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds voor sport- en 

cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www.volwassenenfonds.nl/ en kijk wat er mogelijk is.  

http://www.wijkwerkplaatswest.nl/
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