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Uitje Klimbos 

We hebben woensdag een sportief bezoek gebracht aan het 

Klimbos in Paasloo. Het werd door 2 CIOS studenten 

georganiseerd; het was 

voor hen een 

examenopdracht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauzehap en lunch 

We merken steeds meer dat er kinderen zijn die snoep en 

chocola (twix) meekrijgen als pauzehap en bij de lunch. We zijn 

een gezonde school en we vinden het belangrijk dat de kinderen 

gezond eten. We zouden het fijn vinden als de kinderen een 

gezonde lunch meenemen. Dus in ieder geval geen chocola en 

chocolade koeken; dat is ook niet leuk voor de kinderen die wel 

altijd gezond eten. Van woensdag t/m/ vrijdag eten we altijd 

fruit op school, koekjes, snoepjes e.d. worden weer mee terug 

naar huis gegeven. 

 
 

 

Belangrijke data: 
 
18-11-2020 
Fotograaf 
 

20-11-2020 
Podiumvoorstelling groep 5/6 
voor de leerlingen 

 
26-11-2020 
HGPD 
 

18-12-2020 
Alle leerlingen ’s middags vrij 
 

21-12-2020 t/m 3 -1-2021 
Kerstvakantie 
 
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 
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Subsidie 

Stichting Op Kop maakt gebruik van de subsidiegelden, die 

scholen mogen inzetten om het onderwijs te versterken n.a.v. 

Covid 19. Stichting Op Kop werkt hierbij samen met de 

organisatie Brightskills. Jeannette Zwaan is gekoppeld aan onze 

school en zal enkele kinderen twee uur per week mogen 

begeleiden. De ouders van de betreffende leerlingen zijn al op 

de hoogte gesteld door de ib-er en de groepsleerkracht. 

 

Opbrengst Vogelvoeractie  

De opbrengst van de vogelvoeractie is maar liefst €940,30! Wat 

hebben de kinderen goed hun best gedaan.  

 

Verkeersdag 

Op OBS de Slinge staat vandaag de 

week van het verkeer centraal. We 

hebben mooi weer en de ouders 

hebben een leuk parcours uitgezet 

die de kinderen fietsend konden 

volgen. Ook de fietskeuring heeft 

weer plaatsgevonden door Ten Veen 

en alle fietsen zijn weer voorzien van 

een OK sticker. Al met al weer een 

geslaagde dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje van Remmelt (stagiaire ½) over OBS De Slinge 
In de school is aandacht voor een gezond pedagogisch klimaat, 
er heerst een rustige prettige sfeer op school. Er is een goede 
samenwerking tussen de collega’s onderling. In het team zijn er 
korte lijnen en is er goed te overleggen. In de nabespreking van 
lessen en het verloop van de dag worden positieve punten en 
verbeterpunten benoemd, er is ruimte voor overleg. Er is een 
sfeer van vertrouwen. De verbeterpunten worden 
meegenomen in de daarop volgende (les)voorbereidingen. 
De school heeft als streven ‘gezonde school’, het goede 
voorbeeld wordt ook door de docenten gegeven. Er worden 
muzieklessen gegeven door een externe docent. In de school 
wordt gewerkt aan het zelfstandig kunnen werken. De school 
bevordert een actieve rol van leerlingen. Door meer 
zelfstandigheid is de verwachting dat de betrokkenheid toe 
neemt, dit moet ten gunste van de leerresultaten komen. In de 
kleutergroep hebben de kinderen taakwerken en keuze om via 



het planbord zelf in te plannen. In de bovenbouw wordt er met 
weekoverzichten gewerkt, de leerlingen leren ook 
samenwerken, zoals bij de leesgroepjes of de groepjes van de 
techniekles. Tijdens de Boekenweek is er een voorleeswedstrijd 
gehouden, dit was een goede stimulans voor de bovenbouw om 
voor te lezen en er was samenwerking tussen de verschillende 
bouwen. Er wordt in de samenleving veel waarde gehecht aan 
democratisch denken en handelen, actief leren en samen 
werken. 
In de school wordt rekening gehouden met de 21th Century 
Skills, er wordt gewerkt met IPad en Chromebook. In de 
onderbouw is de B-bot in gebruik geweest. De leerlingen - vanaf 
groep 3 - maken gebruik van onderzoekend leren en deels al 
ontwerpend leren, door gebruik te maken van De Techniek 
Torens. De torens hebben een doorgaande leerlijn en de school 
is daar gestructureerd mee aan de slag gegaan. De wijze van 
samenwerking door de leerlingen en wat ze hebben 
ondervonden wordt gepresenteerd aan klasgenoten. De 
kinderen zijn over het algemeen heel enthousiast aan het werk 
en worden uitgedaagd. 
In de scholenstichting Op Kop wordt aandacht besteed aan 
aanvullende taalondersteuning, hiervoor zijn ook NmG 
(Nederlands met Gebaren) cursussen gevolgd. 
 

 

Vacature MR lid  
Maartje Bons, een vast lid van de MR, heeft besloten om te 
stoppen met de MR. Hierdoor is er nu een vacature ontstaan.   
  
Wat doet de medezeggenschapsraad? Iedere ouder heeft recht 
op medezeggenschap binnen de school. U kunt van dit recht 
gebruik maken als u wilt dat de school rekening houdt met uw 
wensen en ideeën. De Medezeggenschapsraad (MR) is hiervoor 
bedoeld. Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de 
school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan het 
schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles 
wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen. Het 
schoolbestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het 
advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is 
een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen 
vertegenwoordiging van ouders en personeel.   
   
Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 1. die waarover de 
MR eerst advies moet geven; 2. die waarover instemming van 
één of beide geledingen van de MR vereist is; 3. die waarover 
de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.   
   
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een 
MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen 
oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor 
verbetering te doen.   
   
MR leden dienen contacten te onderhouden met hun 
achterban, waaruit ze tenslotte zijn gekozen. De MR kan bv. het 
team of de ouderraad raadplegen c.q. informeren bij vragen 
waar de MR advies of instemming over dient te geven. MR 
leden zijn niet wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, 



maar ze worden wel geacht namens de achterban te spreken. 
Deze informatieplicht van de MR ten behoeve van de 
achterbannen is wel wettelijk vastgelegd. Omdat wij de 
communicatie tussen de ouders, personeel en de MR heel 
belangrijk vinden komt na iedere MR - vergadering er een kort 
verslag in de eerstvolgende nieuwsbrief over de besproken 
onderwerpen.   
   
Op dit moment bestaat de MR uit 4 vaste leden; vanuit de 
oudergeleding: Ellen Holtman en Maartje Bons vanuit het team 
Helma Mulder en Astrid van de Werken.    
   
Interesse? Mocht u vragen hebben of u direct op willen geven 
als MR-lid, dan kunt u ons bereiken via de mail: 
astrid.vandewerken@stichtingopkop.nl     
   
Planning:   

• Opgeven als MR-lid voor 18 november   

• We volgen de procedure die is vastgelegd in het MR 
reglement.    

• In de volgende nieuwsbrief in week 47 op 1 november 
stellen deze ouders zich voor. De overige ouders krijgen 
de kans om hun voorkeur te mailen naar 
astrid.vandewerken@stichtingopkop.nl  

• 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.   

 
Luizenpluizen 

Het luizenpluisteam heeft besloten om in deze periode te 

stoppen met luizenpluizen. Het voelt voor hen niet goed om 

hier nu mee verder te gaan. Daarom hebben we besloten dat 

het pluizen de komende periode niet op school plaats kan 

vinden. Er is wel een dringend verzoek aan de ouders om uw 

kind regelmatig na te kijken.  

 

 
Sinterklaasjournaal Steenwijkerland 

Tip: 
Wij kregen onderstaande bericht binnen met de vraag of wij dit 
willen delen. Het betreft een Sinterklaasjournaal van de 
gemeente Steenwijkerland. 
Sinterklaas Journaal voor alle kinderen in Steenwijkerland 
Van 8 t/m 14 november is er dagelijks uitzending om 17.00 uur 
De jaarlijks intocht van de Sint kan helaas niet doorgaan 
vanwege alle maatregelen rondom corona. Maar betekent dat, 
dat Sinterklaas helemaal niet in Steenwijkerland komt? En hoe 
zit het dan met de cadeautjes voor de kinderen? Op deze 
vragen krijgen we met z’n allen antwoord tijdens het Sinterklaas 
Journaal dat van 8 tot en met 14 november dagelijks wordt 
uitgezonden door de SLOS en te volgen is 
via www.steenwijkvestingstad.nl. 
 
Opdracht van de burgemeester 
Iedere dag om 17.00 uur gaat Jannes Mulder op pad om te 
kijken waar de Goedheiligman op een coronaproof manier de 

mailto:astrid.vandewerken@stichtingopkop.nl
mailto:astrid.vandewerken@stichtingopkop.nl
http://www.steenwijkvestingstad.nl/


  
  
 

 

 

stoomboot aan kan leggen. De ‘razende reporter’ is door 
burgemeester Rob Bats hoogstpersoonlijk gevraagd om op zoek 
te gaan naar geschikte plekken in de gemeente. Een belangrijke 
opdracht die nog niet zo gemakkelijk is. Gelukkig krijgt Jannes 
hulp van een speciale afgezant van de Sint. Maar of die nou echt 
meehelpt…? 
 
Ook na 14 november staan er nog een aantal afleveringen van 
het Sinterklaas Journaal gepland. Alle informatie is te vinden 
op www.steenwijkvestingstad.nl 
 

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: elke woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

http://www.steenwijkvestingstad.nl/


 


