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Belangrijke data:

Elca
Begin oktober was ik gezellig een
lang weekend, met vriendinnen van
de Pabo opleiding, naar Maastricht.
Als ik daar dan door de stad loop, ga
ik altijd op zoek naar een
kinderboekenwinkel. Ik ben gek op
prentenboeken en probeer in de klas
ook elke dag verhalen voor te lezen
aan de groep. Veel boeken komen uit mijn eigen verzameling. Ik
droom nog altijd van zo’n mooie grote kast met een trapje ervoor
waar mijn mooiste boeken in staan. Voor nu spaar ik ook nog
even lekker door met prentenboeken zolang mijn eigen kast nog
niet vol is. De afgelopen 10 dagen was het Kinderboekenweek.
Het gaat dan ineens over boeken en wat ik doe is dan ook
voorlezen, voorlezen, voorlezen.
Dit jaar stonden er boeken over vervoer in de klas. Het boek
WELKOM THUIS BEVER van Magnus Weightman stond centraal.
Bever gaat op avontuur, maar hij verdwaalt. Akita reist met een
luchtballon rond de wereld. Samen zoeken ze het huis van bever.
Er is ontzettend veel te zien. Verschillende voertuigen komen aan
bod, terwijl ze een reis om de wereld maken. De illustratie zijn
prachtig. Zo kleurrijk en sprekend. Een mooi verhaal om voor te
lezen.

21-10 t/m 27-10
Herfstvakantie

1-11-2019
Podiumvoorstelling groep ½
voor de ouders
8-11-2019
Nationaal Schoolontbijt

Tip voor komende periode
DE ZEVEN KERSTTRUITJES VAN JAN FEANKY
Dit kerstprentenboek is lief en warm. Ik word er heel blij van. De
kaft alleen geeft mij al een warm gevoel. Een lief klein vogeltje
danst op het ijs. Vogeltje heeft al zijn warme truitjes aan zijn
vriendjes gegeven. Wat lief. Maar dan is het kerstavond. Vogeltje
is alleen en heeft het koud.
De zeven kersttruitjes is een mooi verhaal met veel herhaling en
voorspelbaarheid, wat het voor kleuters zo mooi maakt. Elke dag
opnieuw geeft vogeltje een truitje weg en als lezer weet je dat hij
niets voor zichzelf overhoudt. Natuurlijk loopt het goed af, zoals
dat gaat in een goed kerstverhaal.

8-11-2019
Dit verhaal geeft de kerstgedachte mooi weer: oog hebben voor
Kledingbeurs van 19.00 - 21.30 de ander en elkaar helpen. Vogeltje heeft het goed begrepen. De
uur
emoties worden goed neergezet. Vogeltje geeft iedere dag een
ander kleur truitje weg en alle dagen van de week worden geteld.
11-11-2019
Elca Stapensea-Westerhuis, Groep 1 en 2
9:00 uur fietscontrole
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek startte met
grote schrik......Juf Astrid kwam 's
morgens niet opdagen! Ze was
afgelopen wekend naar Oostenrijk op
huwelijksreis, maar had de trein
gemist. Daar stond ze dan, met al
05-12-2019
haar bagage bij de bushalte. Alle
Sinterklaas alle leerlingen
leerlingen zijn haar
12:00 uur vrij
gaan ophalen.
Gelukkig met 2
06-12-2019
karren voor haar
Studiedag alle leerlingen vrij
bagage want ze had
wel 4 koffers, skispullen en een handkoffertje
13-12-2019
met al haar beauty producten!
Podiumvoorstelling ouders
Aangekomen op school wilde ze op het podium
groep 6/6
gaan slapen maar daar staken de kinderen een
stokje voor en riepen haar wakker. Gelukkig
19-12-2019
werd ze wakker en las ze een verhaal voor over
Kerstmaaltijd 17:00-19:00 uur Anansi de Spin die wilde gaan vliegen. Al met al
een leuke opening van de Kinderboekenweek!
20-12-2019
Onderbouw vrij en
Groep 7/8 heeft in de eerste week van de Kinderboekenweek
bovenbouw vanaf 12:00 uur
voorgelezen bij de kleuters. Elke leerling kreeg één of twee
vrij
leerlingen en las een prentenboek voor. In de tweede week lazen
ze in groepjes voor verdeeld over alle leerlingen van de school.
Er waren 3 leerlingen uit groep 7/8 (Julius, Ivonne en Gloria) die
wel mee wilden doen met de voorleeswedstrijd. Tijdens het
voorlezen hebben alle juffen gekeken wie het beste voorlas.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor Ivonne als beste voorlezer!
Ivonne van harte gefeliciteerd! Lisa is als winnaar uit de bus
gekomen vanuit de kinderjury. Al met al een
gezellige Kinderboekenweek!
Weeshuis aan het water
Op vrijdag 20 september vertrokken wij met
ouders en groep 5 en 6 naar Blokzijl. In het
kader van het cultuurmenu kunnen we jaarlijks
naar een museum o.i.d. om te leren van de
lokale geschiedenis. Dit jaar leerden de kinderen door middel van
een speurtocht door het museum “Het Gildenhuys” en een
speurtocht door Blokzijl hoe het was om vroeger als wees in
Blokzijl te wonen. De kinderen mochten ook ouderwetse
kinderspelletjes doen, zoals
tollen, hoepelen of touwtje
springen. Ook in 2019 is dat nog
leuk om te doen. Als kers op de
taart mochten de kinderen in
restaurant het Mauritshuis
(voormalige weeshuis) een ijsje
halen. Het was een erg leuke en
leerzame ochtend.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ruben Braad. Ik
ben 20 jaar en ik kom uit
Oldemarkt.
Dit jaar ben ik begonnen aan
mijn laatste jaar van mijn
opleiding Onderwijs Assistent
niveau 4 op het Drenthe
College in Meppel. In november rond ik mijn opleiding af, tot die
tijd blijf ik nog op de OBS de Slinge. Net zoals vorig jaar zit ik bij
groep 5/6. Hier ben ik elke woensdag, donderdag en vrijdag.
Wanneer ik mijn diploma heb gehaald wil ik graag nog daar naar
het HBO. Dit zou ik graag in Groningen of in Zwolle willen doen.
Wel zit ik nog te twijfelen om de PABO te gaan doen of om mij te
specialiseren in een specifiek vak zoals geschiedenis of wiskunde.
Mijn grote hobby is voetbal. Dit doe ik hier bij de plaatselijke club
FC Oldemarkt waar ik twee keer per week train en zondag een
wedstijd speel. Ook vind ik het altijd heel leuk om op zaterdag bij
de jeugd te kijken en ik probeer ook regelmatig om te komen
aanmoedigen.
Verder werk ik in het weekend bij het Binnenhof in Paasloo. Hier
sta ik achter de bar of begeleid ik de Escape Rooms.
Wanneer ik er tijd voor heb probeer ik ook regelmatig een
wedstrijd van SC Heerenveen of van mijn favoriete team
Feyenoord mee te pakken. Naast de normale vakken probeer ik
de leerlingen ook regelmatig nog wat extra voetbalkennis mee te
geven.
We gaan er dit jaar weer een mooi jaar van maken en ik ga mijn
best doen om hier aan bij te dragen.
Leerlingenraad
We zijn 16 oktober begonnen met de leerlingenraad.
Wie zitten in de leerlingenraad?
De leden van de leerlingenraad zijn: Finn uit groep 4, Tom uit
groep 4, Lotte uit groep 5, Isa uit groep 6, Ivonne uit groep 8 en
Caitlin uit groep 8.
Ons doel
Waarom is de leerlingenraad nodig? Omdat je dan meer nieuwe
dingen voor de school kan regelen. Wat willen we bereiken? Dat
de school vrolijker en ‘leuker’ wordt. Wat willen we gaan doen?
De school gezelliger maken voor de kinderen. Wat zijn onze
ideeën? Schoolplein groener maken, school opvrolijken met
kleur, ouderen uitnodigen op school, grote overdekte
fietsenstalling een eindfeest voor alle groepen acht en veel
kinderen vinden dat er een schommel moet komen.
Samenwerking
We gaan naar elkaar luisteren, elkaar helpen, afspraken
nakomen, respect hebben voor elkaar en onze ideeën,
brainstormen over ideeën.

Vergaderen
Ideeën verzamelen, elkaars mening te horen, besluiten nemen en
overzicht te krijgen: wat heeft iedereen gedaan en wat gaan we
doen?

Technieklessen
Voor de 2e keer zijn we met alle groepen bezig geweest met de
techniekkast. Per groep wordt een aantal leskisten uit de
techniekkast gebruikt.
De school is erop gericht Wetenschap en Techniek volledig te
integreren in het onderwijs. Techniek wordt in alle groepen
gegeven als onderdeel van wereldoriëntatie. We streven ernaar
om tienmaal per jaar een techniekdag te organiseren van groep 3
t/m 8 waarin schoolbreed aan verschillende thema's wordt
gewerkt. W&T wordt toegepast in verschillende werkvormen.
Naast kennisoverdracht wordt er onderzoekend, samenwerkend
en probleemoplossend gewerkt.
Studiedag d.d. 2-10-2019
Tijdens de studiedag hebben we een aantal belangrijke
onderwijskundige onderwerpen aangepakt. We vinden het
belangrijk u hierover te informeren. De volgende punten hebben
we besproken:
• Vaststellen van een borging/kwaliteitskaart waardoor we
de doorgaande lijn in de school kunnen waarborgen en
waarop de visie per vakgebied beschreven gaat worden.
• Aandachtspunten vanuit schoolplan 2015-2019
bespreken. Bekijken welke punten meegenomen moeten
worden naar het nieuwe schoolplan van 2019-2023
• Opzetten van een leerlingenraad
• Presentatie materialen “Met sprongen vooruit” door het
team. Dit is een methode om het automatiseren bij het
rekenen te ondersteunen/verbeteren.
Het doel van deze presentatie is dat we leren van en met
elkaar. Na gaan denken over de inhoud van de
borging/kwaliteitskaart. Uiteindelijk gaan 2 teamleden de
borging/kwaliteitskaart invullen en in december
presenteren.
• Kinderboekenweek

Vacature Ondersteuningsplanraad (OPR)
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.
Vacature MR lid
We hebben aanmeldingen gekregen van ouders die wel interesse
hebben om zitting te nemen in de MR. In de volgende
nieuwsbrief gaan zij zich voorstellen en kunnen de ouders gaan
stemmen.
Planning:
• Opgeven als MR-lid voor 18 oktober
• We hebben nu vier aanmeldingen dus er komt een
verkiezing, deze procedure is vastgelegd in een
reglement
• In/bij de nieuwsbrief van week 44 op 1 november stellen
deze ouders zich voor. De overige ouders krijgen de kans
om hun stembriefje in de ideeënbus te deponeren. Deze
hangt naast de deur van de directiekamer
• De stemmen worden geteld door de directie van de
school. De kandidaten worden als eerste op de hoogte
gebracht van de uitslag waarna alle overige ouders
geïnformeerd worden.
• Bij de 2e MR-vergadering van dit schooljaar neemt het
nieuwe MR-lid zitting.
Bereikbaarheid directeur
Maandag: Generaal van den Boschschool
Dinsdag: Directieoverleg in Giethoorn
Woensdag: Burgemeester de Ruiterschool
Donderdag: Burgemeester de Ruiterschool
Vrijdag: De Slinge

