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Hallo Allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Irene Werkman en ik ben 40 jaar. Samen met mijn
vriend Arjen en 2 zoontje (Tim & Bas) van 7 en 5 jaar oud woon ik
in Steenwijk.
Ik ben opgegroeid in Lemmer waar ik tot mijn 30ste heb gewoond.
In 2007 ben ik gaan werken bij een sportschool in Steenwijk waar
ik mijn passie voor sporten kwijt kon! Ik heb jaren verschillende
Belangrijke data:
groepslessen gegeven en leden in de fitness begeleid om hun
doelen te bereiken!
In 2009 heb ik mijn vriend leren kennen in de sportschool en sinds
2010 wonen we samen in Steenwijk en werd Tim in mei 2012
geboren en Bas in April 2014!
Op het moment geef ik nog steeds een groepsles bij de
sportschool en sinds mei van dit jaar ben ik komen te werken als
onderwijsassistent op de Slinge bij groep 1 en 2. Ik vind het heel
leuk om de Kinderen te helpen in hun ontwikkeling en de kinderen
8-11-2019
een veilige en vertrouwde omgeving te bieden! Ik hoop nog heel
Nationaal Schoolontbijt
lang te blijven??
In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen en als ik tijd heb wat leuks
naaien achter de naaimachine! Zo heb ik al verschillende
kledingstukken gemaakt voor mijn zoontjes!
Ook ga ik graag met vriendinnen hardlopen en gaan we met zijn
allen verschillende evenementen af. Zo hebben we mee gedaan
aan de strongsisterun en aan de dam tot dam wandeltocht! En
staan er nog verschillende evenementen op het programma!
Ook ga ik graag met mijn vriendinnen dagjes weg, lunchen en
natuurlijk shoppen!
8-11-2019
Kledingbeurs van 19.00 - 21.30 Jullie zullen mij vaak tegen komen op maandag t/m donderdag!
Groetjes
uur
Irene
11-11-2019
9:00 uur fietscontrole

1-11-2019

12-11-2019
Voorlichting VO op de Ark
voor ouders groep 8

05-12-2019

Sinterklaas alle leerlingen
12:00 uur vrij
06-12-2019
Studiedag alle leerlingen vrij
13-12-2019
Podiumvoorstelling ouders
groep 5/6
19-12-2019
Kerstmaaltijd 17:00-19:00 uur
20-12-2019
Onderbouw vrij en
bovenbouw vanaf 12:00 uur
vrij

Workshop Riet en water
Op vrijdag 11 oktober hebben wij in groep 3 en 4 een workshop
‘Riet en water’ gehad van Scala. De kinderen kregen eerst wat
informatie over de Weerribben. Daarna gingen zij kijken welke
dieren en planten je zoal tegenkomt als je door de Weerribben
zou gaan varen.
Vervolgens gingen de kinderen aan de slag. Zij kregen een A3
papier en daarop moesten zij een horizon verven en het water en
de lucht gaan verven. Als zij daarmee klaar waren moesten zij op
een wit papiertje, met zwarte stift, dieren, planten en dingen
tekenen. Deze moesten zij daarna uitknippen en opplakken.
De kinderen hebben hard gewerkt en het resultaat is mooi
geworden.

Nationaal schoolontbijt
We mogen dit jaar weer meedoen aan het schoolontbijt.
Hartstikke leuk, lekker en gezond.
Vrijdag 8 november a.s. ontbijten alle kinderen om 8.15 uur
samen op school. Alle groepen eten in hun eigen klas. Je mag
allemaal in je pyjama op school komen. De kinderen hoeven niet
thuis te ontbijten.

Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 3-1-2020

Het kleurenspel in de Weerribben
Op vrijdag 18 oktober gingen de kinderen van groep 3 en 4 naar
de Weerribben. Daar gingen zij het kleurenspel spelen. Elk groepje
ging, onder leiding van een vader of moeder, met de dobbelsteen
gooien en een opdracht van die kleur uitvoeren. Er waren 2
vrijwilligers van Staatsbosbeheer die ons hielpen met de juiste
spullen te pakken. De kinderen waren erg enthousiast en druk
bezig met de opdrachten. De tijd vloog voorbij, gelukkig mochten
wij nog wat langer blijven.
Vader en moeders bedankt voor het rijden en begeleiden!

Expeditie Turf groep 7/8
Groep 7/8 is naar de Weerribben geweest en hebben de les
"Expeditie turf" gevolgd. Expeditie Turf heeft de bijzondere
cultuurhistorie van Weerribben-Wieden belicht. De leerlingen
hebben ervaren hoe de verveners hier vroeger turf wonnen. Ze
ontdekten al snel dat vervenen geen eenvoudig klusje was...
Elk groepje leerlingen kreeg bij het bezoekerscentrum een
expeditie tas en ging onder begeleiding op pad. Ze hebben vijf
opdrachten gedaan, waarbij hun expeditie vaardigheden op de
proef werden gesteld en ze het hele proces van de vervening in
sneltreinvaart doormaakten. Ook moesten ze een vragenlijst
invullen en als alle antwoorden goed waren konden ze de code
kraken. Helaas waren sommige vragen best lastig en hebben ze
niet meteen de code kunnen kraken. Het was een leerzame les en
we hadden geluk met het heerlijke weer, waardoor we alle
opdrachten goed konden uitvoeren. Vooral het scheppen van het
veen uit het water was een zware klus.
Uiteindelijk hebben ze allemaal de code gekraakt en kregen alle
leerlingen een leuk prijsje.

Vacature MR lid
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 deze nieuwsbrief stellen deze ouders zich voor. De
overige ouders krijgen de kans te stemmen.
• 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 nemen de
nieuwe MR leden zitting.
Dit zijn de kandidaten die gereageerd hebben op de vacature:
1 Ellen Holtman
Beste ouders/verzorgers,
Als moeder van Fynn Booisma (groep 4) en Syll Booisma (groep 1)
ben ik doordeweeks dagelijks op school aanwezig. Inmiddels maak
ik ruim een jaar deel uit van de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting
Op Kop. Dit houdt in dat wij maandelijks vergaderen met de
directeur-bestuurder van Stichting Op Kop en aansluitend met alle
GMR-leden (leerkrachten en ouders) over o.a. de ontwikkeling van
het nieuwe Strategisch Beleidsplan, verzuim en vervanging binnen
de stichting, evaluatie van het clustermodel en de diverse stukken
waar de GMR een besluit over moet nemen. Daarnaast zijn wij als
GMR bezig met een professionaliseringsslag waarbij twee
werkgroepen binnen de GMR zich richten op het ontwikkelen van
nieuwe statuten en reglementen, missie & visie, handboek,
inwerkprogramma voor nieuwe leden e.d.
Inmiddels ben ik tweemaal vanuit de GMR aangeschoven bij een
MR-vergadering van OBS De Slinge en in de toekomst zou ik dat
zeker structureel willen doen als ouderlid van de
Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Slinge. Ik ben ervan

overtuigd dat de informatie en scholing vanuit de GMR kan
bijdragen aan het functioneren van de Medezeggenschapsraad
binnen OBS De Slinge en op den duur kan bijdragen aan een
samenwerking van de MR’en binnen het gehele cluster.
Schroom niet als je op voorhand zaken bespreekbaar wilt maken
die betrekking hebben op Stichting Op Kop. Gezamenlijk zorgen
wij als leerkrachten & ouders/verzorgers voor goed onderwijs
voor onze kinderen. Daar wil ik graag vanuit de (G)MR aan
bijdragen!
Met vriendelijke groet,
Ellen Holtmann
ellen.holtmann@stichtingopkop.nl
2 Andrea ter Horst
Beste Kiezers,
Graag wil ik mij voorstellen:
Mijn naam is Andrea ter Horst en ik woon sinds 2011 in
Oldemarkt. Ik ben getrouwd met Christiaan ter Horst, moeder van
Marloes uit groep 3/4 en van Sven uit groep 1/2.
Naast mijn werk probeer ik mij zoveel mogelijk in te zetten voor
de schoolactiviteiten waar hulp bij nodig is.
Ik werk bij Fokus Wonen in Heerenveen als ADL assistente met
mensen die een lichamelijke beperking hebben. Dit werk doe ik
met heel veel plezier.
Mijn motivatie om als ouderafgevaardigde zitting te nemen in de
MR, is dat ik betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. En
dan vooral op een strategisch niveau wat betreft de kwaliteit van
de school in het algemeen. Bovendien wil ik de kwaliteit op lange
termijn waarborgen en indien nodig verbeteren.
Groeten
Andrea ter Horst
3 Jasmijn Groenewoud
Beste ouders,
Mijn naam is Jasmijn Groenewoud 33 jaar, getrouwd met Nico en
moeder van Bart 9 jaar, Jelle 5 jaar, Iris 3,5 jaar en Lars 8 weken
oud. Wij wonen met ons gezin in IJsselham. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam bij kindercentrum de Buitenhoeve in Eesveen.
Verder ben ik ook actief als draagconsulente. Ik stel mijzelf
kandidaat voor de medezeggenschapsraad omdat ik het
waardevol vind om zo op een actieve en kritische manier namens
alle ouders een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het
beleid van onze school. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat elk
kind zich optimaal kan ontwikkelen en zichzelf mag en kan zijn.
Ieder kind verdiend het om een fijne zorgeloze schooltijd te
hebben met goed en passend onderwijs, maar zeker ook met
voldoende plezier en creativiteit. Ook ben ik van mening dat niet
alleen de kinderen maar ook de ouders zich gezien en gehoord
moeten voelen. Verder wil ik er graag samen met de leerkrachten
en de ideeën en input van de ouders voor zorgen dat onze school
nog meer tot bloei komt! Via deze weg wil ik alvast iedereen
bedanken die gaat stemmen op mij of één van de andere
kandidaten.
Met vriendelijk groet,
Jasmijn Groenewoud

4 Maartje Bons
Ik ben Maartje Bons, moeder van Ralf (groep 3) en Boris (zou
graag naar school willen maar mag pas over twee jaar). Ik werk in
de jeugdhulp, bij de gemeente Dronten. Daar zie ik de kinderen
waar het niet goed mee gaat. Ik weet dus waar het mis kan gaan,
en die kennis en ervaring zet ik graag voor onze school in. Daarom
wil ik graag als lid van de MR mijn steentje bijdragen. Ik help graag
mee om te zorgen dat het goed blijft gaan op onze school en mee
te denken waar het misschien beter kan.
Maartje Bons
De kinderen hebben 1 november een stembrief meegenomen
naar huis en deze is digitaal als bijlage bij de nieuwsbrief
verstuurd. Hierop kunt u uw voorkeur aangeven. Er is een
vacature voor twee nieuwe MR leden. We zouden het zeer
waarderen als deze maandag 4 november weer op school
ingeleverd wordt.
Nieuwsbrief Sophiaklassen Kuinre en Willemsoord
Oktober 2019
Er zijn drie Sophiaklassen, twee bovenbouw groepen (5 t/m 8) in
Kuinre (woe: 8.30-11.15) en in Willemsoord (do: 10.30-13.30) en
dit jaar is er gestart met een pilot voor de onderbouw in
Willemsoord (do: inloop 8.05, 8.15-10.00.
Als bijlage is de eerste nieuwsbrief van de Sophiaklas toegevoegd.
Bereikbaarheid directeur
Maandag: Generaal van den Boschschool
Dinsdag: Directieoverleg in Giethoorn
Woensdag: Burgemeester de Ruiterschool
Donderdag: Burgemeester de Ruiterschool
Vrijdag: De Slinge

