
 

 
’t Slingerland 12 | 8375 GP Oldemarkt | 0561-451900 | 
directie@obsdeslinge.nl 

 

 

22 december 2022 
 

 
 
 
 

Even voorstellen: meester 
Patrick! 
Beste ouders van OBS De 
Slinge, 
Mijn naam is Patrick Ploeger en 
ik ben heel blij dat ik nog dit 
schooljaar deel zal gaan 
uitmaken van het team van De 
Slinge. Ik ben 41 jaar, geboren 
in Winschoten (Groningen) 
maar ik woon sinds 2007 in 
Steenwijk. Ik ben getrouwd 
met Sabine en heb 3 kinderen; Hannah van 11, Eva van 7 en Finn 
van 4.  
Ik ben inmiddels een aantal jaren werkzaam binnen Stichting Op 
Kop, waarvan de afgelopen 3 jaren bij OBS Aremberg in 
Zwartsluis. In Zwartsluis had ik 2 aparte groepen, dit schooljaar 
groep 6 en groep 8 en de twee jaren ervoor groep 3 en groep 8.  
Ik heb hier met enorm veel plezier gewerkt, maar ik had altijd de 
wens om een eigen groep te krijgen. Toen ik vacature op de 
Slinge voorbij zag komen, heb ik hier op gesolliciteerd en ik ben 
ontzettend blij dat de keuze op mij is gevallen. 
Naast leerkracht ben ik sinds dit jaar ook aangesteld als PR 
medewerker voor Op Kop. Ik wil mijn kennis op het gebied van 
PR natuurlijk ook gaan inzetten voor De Slinge. 
Dit was heel in het kort iets over mij. Ik hoop heel snel 
persoonlijk met jullie kennis te maken! 
 
Meester Patrick zal m.i.v. 1-2-2023 de dagen van juf Winni 
overnemen op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4. Op 
donderdag zal meester Patrick in groep 5/6 zijn, en op vrijdag 
doet juf Astrid zelf de groep. Op deze manier hebben we een 
goede en structurele oplossing gevonden, die kwaliteit en 
continuïteit waarborgt. Ook zijn we als team per 1-2-2023 dan 
weer op volle sterkte!  
 

Belangrijke data: 
 

26 december t/m 8 januari 
  Kerstvakantie 

 
Studiedagen team: 
    3 februari (Op Kop dag) 
   13 februari 
   30 juni 
(alle leerlingen vrij)  
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Dit betekent ook dat we afscheid gaan nemen van juf Winni en 
meester Jaap. We bedanken juf Winni en meester Jaap 
ontzettend voor hun inzet en betrokkenheid bij ons op school! 
Wij zijn erg blij ons team te kunnen versterken met een meester, 
en hebben er alle vertrouwen in dat meester Patrick goed bij 
onze school past! 
 
Actie voor Het Prinses Maxima Centrum 
In januari krijgen we een nieuwe leerling in groep 1 en hij heet 
Kayden. Helaas heeft Kayden een ernstige ziekte en wordt hij 
daarvoor behandeld in het prinses maxima centrum. Ondanks 
zijn ernstige ziekte zijn de prognoses best positief en kan hij 
gewoon onderwijs volgen en dat gaat hij op OBS de Slinge doen. 
Sanne Bontrop (zijn moeder) heeft een actie opgezet om geld in 
te zamelen voor het prinses maxima centrum. Zij heeft een deal 
kunnen sluiten met haar werkgever en deze verdubbelt elke euro 
die zij binnenhaalt. 
Haar actie loopt tot 29 januari en we hebben niet veel tijd meer 
om als school iets groots te organiseren. Daarom willen wij haar 
steunen door een flessenactie te koppelen aan haar initiatief. Wij 
willen alle ouders vragen of zij in de kerstvakantie lege flessen 
met statiegeld te sparen zodat wij deze voor 29 januari in kunnen 
leveren bij de supermarkt. Dit kan gewoon bij ons op school!  

 
 
 
 
 



Kerstbomen 
Tijdens de verbouwing hebben we de oude kerstbomen 
weggegooid en moeten er nieuwe kunstbomen gekocht worden. 
Nu hadden we het plan om na de kerst bomen uit te gaan zoeken 
omdat ze dan een stuk goedkoper zijn.  
Aangezien we wel een boom in de klas wilden, hebben we ter 
overbrugging echte bomen aangeschaft dit jaar. Aangezien ons 
budget voor een nieuwe boom niet hoog was heeft Welkoop in 
Steenwijk ons flink gesponsord door elke boom 10 euro 
goedkoper te maken. Daarom willen wij hun op deze manier nog 
even onder de aandacht brengen! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezetting groep 1/2 na de kerstvakantie 
Afgelopen dinsdag was juf Patricia voor het laatst bij ons op 
school. Zij gaat na de kerstvakantie een langdurige invalklus 
oppakken op een andere Op Kop school. Juf Joke zal de dinsdag 
als leerkracht in groep 1/2 zijn. De overige dagen zal juf Ingrid er 
zijn. 
 
Corona en de griep(epidemie) 
Dagelijks hebben we ook bij ons op school nog steeds te maken 
met verschillende uitdagingen op het gebied van personeel en in 
de bezetting van onze klassen. Het leerkrachtentekort wordt ook 
steeds meer zichtbaar en voelbaar in onze omgeving. Vacatures 
zijn lastig in te vullen en ziektevervanging is nauwelijks 
beschikbaar. Groepen die dagen thuis zitten, vierdaagse 
schoolweken. Het is een nieuwe realiteit. Daarbij komt dat ook 
de invalpoule op stichtingsniveau leeg begint te raken. Keer op 
keer is het ons gelukkig gelukt om ervoor te zorgen dat er geen 
klas(sen) thuis komen te zitten (behalve morgen, dan is groep 5/6 
helaas ook thuis vanwege ziekte). Het is enorm fijn om te ervaren 
en te voelen dat er een gezamenlijke verantwoordelijk is binnen 
ons team om het elke keer maar weer zo goed mogelijk op te 
lossen. Daarnaast is het goed om nogmaals te benadrukken dat 
dit geen vanzelfsprekendheid is. Ook wij zullen ongetwijfeld 
tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen (en lopen 
dat soms al) en mogelijk betekent dit ook af en toe dat aan u 
wordt gevraagd uw kind(eren) thuis te houden.  



U weet dat wij dan alles in werking hebben gesteld om dit te 
voorkomen, en tegelijkertijd willen we ook realistisch zijn. We 
hechten eraan dit nogmaals te benoemen, zodat mocht de 
situatie zich voordoen dit ons niet ‘opeens’ overkomt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid directeur en locatiecoördinator  
Peter: maandag en woensdag   
Astrid: gehele week  
  
Team OBS de Slinge  

 
 
 

 

 

 


