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Start nieuwe schooljaar 

We zijn dit schooljaar weer enthousiast begonnen op school, 

ondanks alle onzekerheden m.b.t. de wereldwijde Covid-19 

pandemie. De leerkrachten hebben de lokalen weer gezellig 

ingericht en de kinderen wennen weer aan het ritme van de 

school. Na 6 weken vakantie is dat altijd weer even wennen. 

De leerkrachten zijn bezig om alle plannen voor hun groepen op 

papier te zetten en we gebruiken hierbij de CITO gegevens om 

de kinderen weer de juiste zorg te geven. Deze week hebben 

Peter en Astrid met de leerkrachten gesprekken gevoerd over 

de start van de groep. Welke leerlingen hebben extra zorg 

nodig, heb je als leerkracht extra's nodig n.a.v. de 

coronaperiode (er is extra subsidie aangeboden om 

zorgleerlingen extra hulp te bieden n.a.v. de corona periode) 

ook belangrijk om te weten is hoe de eerste dagen zijn 

verlopen. 

 

Als intern begeleider is Astrid bezig met de zorg van alle 

leerlingen. Deze wordt op schoolniveau in kaart gebracht. 

Daarnaast moet ook een ondersteuningsplan geschreven 

worden en de zorgkalender moet duidelijk zijn voor de 

leerkrachten. Ook moet er een inventarisatie gemaakt worden 

om zorgleerlingen extra's te bieden middels de 

subsidieaanvraag indien dat nodig is. Ook zijn we de schoolgids 

aan het schrijven/updaten. Dit doen we op 

scholenopdekaart.nl. U kunt hier ook alvast een kijkje op 

nemen:  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11137/Openbare-

Basisschool-De-

Slinge?woonplaats=oldemarkt&presentatie=1&sortering=2 

 

Al met al een drukke start, maar fijn om te weten dat de 

benodigde plannen nagenoeg klaar zijn. 

 

Feest op OBS de Slinge 

We hebben deze week de 100e 

leerling in mogen schrijven. Dit gaan 

we natuurlijk vieren op school. 

Woensdag 2 september krijgen alle 

kinderen een traktatie om dit 

heuglijke feit te vieren. 

 

 

Belangrijke data: 
17- 9-2020 
MR vergadering 

24-9-2020 
HGPD-gesprekken 

 

30-9-2020  
Start Kinderboekenweek 
 
 

 
5-10-2020/6-10-2020 
Oudergesprekken 

 
9-10-2020 
Einde Kinderboekenweek 
 

12-10-2020 – 16-10-2020 
Herfstvakantie 
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Meester Peter wordt weer vader! 

Erg blij ben ik jullie te kunnen vertellen dat wij eind november 

ons tweede kindje verwachten. Op dit moment ziet alles er 

goed uit! 

 

Corona  

Corona is nog steeds onder ons. Ongetwijfeld zullen we 

hierdoor aankomend schooljaar nog voor een aantal 

uitdagingen staan. Ook wij weten nog niet precies hoe één en 

ander eruit komt te zien. Gelukkig begon de start goed, waarbij 

we de focus vooral hebben liggen op de ontwikkeling van het 

kind en de groep. Helaas hebben we al verschillende leerlingen 

thuis gehad met verkoudheidsverschijnselen. Goed dat ouders 

goed in de gaten houden of kinderen wel of niet naar school 

kunnen. Daarnaast is communicatie met u als ouder/verzorger 

enorm belangrijk. U kunt de leerkracht van uw kind(eren) altijd 

telefonisch, per mail of via social schools bereiken. 

Oudergesprekken mogen weer plaatsvinden in school. Wel 

dienen ook wij u een aantal vragen te stellen aan de voorkant.  

 
Even voorstellen 

Ik wil mijzelf graag voorstellen, ik ben Remmelt de Haan en het 

komende schooljaar loop ik stage op OBS De Slinge. Sinds vorig 

jaar ben ik student aan de verkorte pabo-opleiding, van de 



Hanze Hogeschool in 

Groningen. In de afgelopen 

jaren heb ik – net als veel 

anderen – bij een vereniging 

instructie gegeven. In mijn 

geval zijn dat kajaktrainingen 

geweest en dat heb ik altijd 

met plezier gedaan. Zelf vind 

ik ook techniek op de 

basisschool belangrijk, zodat 

ik mee ging helpen bij de 

school van mijn kinderen, bij 

de techniekles. Ik ben van 

hieruit gaan kijken op andere 

scholen, mee mogen kijken in de groep. Na dit inkijkje heb ik mij 

aangemeld bij de pabo. Al meer dan twintig jaar heb ik als 

bouwkundige gewerkt en dit is dan ook voor mij een nieuwe 

uitdaging. Het afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen bij 

School B in Steenwijk en naast mijn stage ook technieklessen 

verzorgd. Dit jaar ga ik naast mijn stage ook weer meehelpen 

met de technieklessen en kom ik in alle groepen. Alle leerlingen 

wil ik dan ook alvast een fijn nieuw schooljaar toewensen. 

Meester Remmelt 

 

Gezonde school  

Wij zijn een gezonde school. Dit betekent dat wij aandacht 

besteden aan gezondheidseducatie, onze fysieke en sociale 

omgeving en het belangrijk vinden om gezondheidsproblemen 

in een vroegtijdig stadium te signaleren. Hierbij maken wij o.a. 

gebruik van de methode ‘Ik eet het beter’. Dit is een jaarlijks 

terugkomend project. We maken gebruik van alle onderdelen 

per groep. De interactieve lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ 

maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze 

dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst 

van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun 

lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij 

alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op 

samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt 

vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! Wij vragen u met 

klem om hiermee ook rekening te houden in het meegeven van 

traktaties aan uw jarige kind(eren).  

 

‘Luizenpluizers’ gezocht! 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te 

maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in haar 

zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag en het worden er snel 

veel meer. Daarom is het belangrijk om regelmatig te 

controleren op hoofdluis en als deze gevonden wordt zo snel 

mogelijk weg te krijgen.  

Op onze school worden de kinderen gecontroleerd door een 

groep enthousiaste ouders/verzorgers. Zij controleren na elke 

schoolvakantie het haar van alle kinderen op de aanwezigheid 

van hoofdluis.  



 

 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf 
op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo 
krijgen kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 
verkeer.  
 

Op dit moment is het ‘luizenpluis-team’ onderbezet en is het 

dringend op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die het team 

willen komen versterken. Het luizenpluizen vindt in één van de 

eerste ochtenden na een vakantie plaats om 8:15 uur en duurt 

ca. 30 minuten. 

Voor meer informatie of om je aan te melden, kan je contact 

opnemen met Erna Preilipper. (preilipper@home.nl / 06-

52640841). 

 

Oud papier  

                         OPROEP OPROEP OPROEP 

Bela (ouder) is druk bezig met het organiseren van het oud 

papier. Helaas komen we mensen te kort voor het ophalen van 

oud papier. Het geld hebben we als school heel hard nodig om 

extra activiteiten voor te bekostigen. Dit zorgt er mede voor dat 

we de vrijwillige ouderbijdrage laag kunnen houden. Dit jaar 

laten we een schommel plaatsen die deels van het oud 

papiergeld wordt bekostigd en ook de muziekdocent wordt van 

dit geld betaald. Als er geen extra geld binnenkomt kunnen we 

de muziekdocent maar één jaar laten komen en dat zou heel 

jammer zijn. We zijn vooral op zoek naar een ouder die een 

auto met een aanhanger heeft. 

 

Geplande studiedagen schooljaar 2020-2021 
De extra studiedagen zijn gepland. Noteert u alvast de volgende 

data waarop de kinderen extra vrij zijn: 

Maandag 9 november 2020 

Woensdag 13 januari 2021 

Donderdag 28 januari 2021 

Maandag 15 februari 2021 

Maandag 19 april 2021 

Maandag 7 juni 2021 

Maandag 28 juni 2021 

 

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: elke woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

mailto:preilipper@home.nl


Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet 
anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd 
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
 
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 
verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en 
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat 
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze 
kinderen te vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een 

bron van gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet 

persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  
 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
 

 

 

 


