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Oudergesprekken 5 oktober t/m 8 oktober 

Komende week is het vervolg van de oudergesprekken. Entree 

is via de hoofdingang en u verlaat de school via de 

kleuteringang. Bij binnenkomst de handen desinfecteren met de 

handgel en plaatsnemen in de middenruimte. Ouders worden 

opgehaald door de leerkracht. 

1. Heeft u één of meerdere van de volgende klachten in de 

afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts 

vanaf 38 graden en/of benauwdheidsklachten?  

2. Heeft u of één van uw gezinsleden lachten m.b.t. 

hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid?  

3. Is er bij u of één van uw gezinsleden de afgelopen 7 

dagen corona vastgesteld?   

  

Indien één van deze vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, maak 

dan geen afspraak of annuleer de afspraak. Wij verzoeken u hier 

expliciet rekening mee te houden (zie ook de afbeelding 

onderaan de nieuwsbrief). 

 

Poppenkastvoorstelling 

We laten speciaal voor de Kinderboekenweek Liesbeth Duyf een 

poppenkastvoorstelling geven op woensdag 7 oktober.  

POPPENTHEATER 't ZILVEREN BELLETJE 

 
Wat ’t Zilveren Belletje doet? 

Liesbeth Duyf: In mijn eentje kan ik nooit zo’n gelikt product 

leveren als dat wat je op televisie ziet en toch heeft mijn 

poppenspel iets méér te bieden. Wat dat is? Het samenspel. 

Kinderen reageren met “ja, Jan Klaassen” en “niet doen”. Ze 

voelen dat ze er invloed op hebben, de betrokkenheid is 

intenser en minder vrijblijvend dan bij het kijken naar een 

film. Daardoor gaan ze ook ‘zien’, zich verbeelden, wat ik 

alleen maar suggereer, zoals in de tuin werken, boodschappen 

 

Belangrijke data: 
 

5-10-2020 t/m 8-10-2020 
Oudergesprekken 

 
9-10-2020 
Einde Kinderboekenweek 

7-10-2020 
Poppenkastvoorstelling 
Liesbeth 
 
12-10-2020 – 16-10-2020 
Herfstvakantie 

4-11-2020 
Nationaal Schoolontbijt 
 

Week 44 en 45 
“Vogelvoeractie” 
23 oktober formulier mee  
26-10 t/m 3-10 actie! 
Uiterlijk 4 november formulier 
inleveren op school! 

 
Week 45  
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“Week van het verkeer” 

 
5-11-2020 
Streetwise 
Groep 7/8 fiets mee 
 

6-11-2020 
Fietskeuring door Ten Veen 
actie verkeersspel voor de 
kinderen 
Alle leerlingen fiets mee! 

 
18-11-2020 
Fotograaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doen. 

En dan is er nog, wat men wel noemt ‘de magie’: de poppen 

komen tot leven. Zo riep een jongen (net 6 jaar) eens “Jan 

Klaassen, ik vind je lief”. Hij wist heus wel dat het 

poppenkast was, maar zo lang het spel duurt, leeft Jan, en als 

ik het goed doe, blijft hij als karakter in de herinnering 

leven. 

Fotograaf 

Dit schooljaar krijgen we 18 november bezoek van de 

schoolfotograaf. We hebben dit jaar gekozen voor Sara muis uit 

Ossenzijl. 

 
Even voorstellen! 

Mijn naam is Sara Muis, ik woon in Ossenzijl met mijn gezin en 

geniet al 12 jaar van mijn vak als beroepsfotograaf met eigen 

fotostudio! Dit jaar mogen wij de schoolfoto’s verzorgen, al is 

het op een aangepaste manier. I.v.m. de richtlijnen van het 

RIVM fotograferen we dit jaar geen broertjes en zusjes die nog 

niet op school zitten. Tijdens het fotograferen zullen we 

regelmatig ontsmetten en gepaste afstand houden tot de 

modelletjes! (1,5 m) 

 

Verkeersouder 

We zijn heel blij dat we een nieuwe verkeersouder hebben 

gevonden. Haar naam is Alida Reezicht (de moeder van Gerrit 

en Marja). Cindy Buijs (moeder van Veerle) en Alida organiseren 

samen een verkeersspel op het schoolplein in “De week van het 

verkeer!”. In die week doen wij ook mee aan Streetwise van de 

ANWB.  

 
 

Even voorstellen…........  

Hallo ouders/verzorgers en kinderen van de Slinge, 

Graag stel ik mij aan jullie voor als stage-juf voor groep 7/8. 

Mijn naam is Belinda van Drie. Moeder van vijf kinderen, 

waaronder twee kinderen in het basisonderwijs. Sinds 2004 

woon ik samen met mijn man en kinderen in Steenwijk. 

Oorspronkelijk kom ik uit Voorthuizen, een bosrijke plaats op de 

Veluwe.  Vanwege het werk ben ik destijds samen met mijn 

gezin naar Steenwijkerland verhuisd. Ik heb een sportief gezin. 

De zaterdagen staan vol met wedstrijden van de kinderen. Als 



actieve ouder ben ik vaak op de clubs aanwezig. Ik wandel, fiets 

of loop hard met onze hond in de bossen in de omgeving. Ik ben 

graag buiten actief met de kinderen. Daarnaast bak, knutsel en 

lees ik vaak met onze kinderen. 

Juf zijn in het basisonderwijs is sinds 

mijn jeugd een grote droom van mij. 

Naast mijn werk als zelfstandig 

Personeelsadviseur voor diverse 

bedrijven in de omgeving, ben ik 

sinds september 2020 gestart met de 

verkorte deeltijdopleiding van de 

pabo bij de Hogeschool KPZ in 

Zwolle. Ik ga één dag per week naar 

school en op maandag loop ik stage 

bij juf Astrid. De stage zal ongeveer 

een half jaar duren. Afgelopen maandag heb ik mijn eerste 

stagedag gehad. De werklust, de hulpvaardigheid en het plezier 

van de kinderen in de klas en op het schoolplein was al goed te 

zien. Ik hoop veel te leren van de juffen op school en van de 

kinderen (en de ouders) van de groep. Ik kijk met veel plezier uit 

naar een mooie stageperiode. 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Rinske ter Schure en ik mag tot januari stage lopen in 

groep 3/4. Ik ben 20 jaar oud en woon zelf in Steenwijkerwold. 

In september 2020 ben ik 

begonnen aan de Pabo voltijd op 

Hogeschool KPZ. Ik heb hiervoor 

de kappersopleiding afgerond 

maar merkte in het werkveld al 

snel dat dit niks voor mij was. 

Ik heb altijd al enorm kunnen 

genieten van kinderen!  

Afgelopen week heb ik mijn 

eerste stageweek gehad, dit was 

een hele gezellige en leerzame week. Normaliter ben ik op de 

maandag in de klas te vinden. 

Ik heb enorm veel zin in de komende maanden en hoop veel 

met en van de kinderen te kunnen leren! 

 

Meester Remmelt 

Na het een en ander overdacht te hebben heeft meester 

Remmelt uiteindelijk besloten om toch verder te gaan met zijn 

stage en volgende week donderdag kunnen we hem weer 

verwelkomen op onze school. 

 

Verslag MR-vergadering: 

Peter heeft een toelichting gegeven over de vernieuwde 
schoolgids via Vensters PO.  
Toelichting Jaarplan 2020-2021. Waar wordt nu aan gewerkt? 
- sociaal-emotionele methodiek 
- verbeterplan begrijpend lezen/technisch lezen  
- vanuit audit: EDI (expliciete directe instructie)  
- inhoud analyse + vertaling naar handelen in de klas  



  
  
 

 

 

Standpunt MR t.o.v. Sinterklaas: Volgen we Sinterklaasjournaal 
of het dorp? Wordt nog in team besproken. 
Verder zijn de volgende punten besproken: 

Gepersonaliseerde digitale methodes: Bea en Astrid 

onderzoeken voor rekenen Calcularis en Rekentuin.   

Sociaal emotionele methode: in ontwikkeling  

Flyer: neerleggen op strategische plekken buiten de school.   

Herinrichting schoolplein: bank Berkoopfonds: aanvraag 

ingediend (subsidie) Schommel wordt geplaatst. 

 

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: elke woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 



 


