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Juf Melanie 
Helaas gaat juf Melanie ons per 1 mei verlaten. Zij heeft een 
andere baan geaccepteerd bij stichting Wolderwijs. Voor ons 
jammer, en tegelijkertijd zijn we blij voor juf Melanie. Dit betekent 
dat wij t.z.t. op zoek moeten gaan naar een nieuwe 
onderwijsassistent.  
 
Thema geld en Grote Rekendag 
In de week van 28 maart t/m 1 
april organiseren we een 
themaweek. Het thema deze 
week wordt rekenen en we gaan 
aan de slag met: “Week van het 
geld” en  “De Grote Rekendag” . 

De titel van de 20e Grote 
Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel 
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, 
rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht 
met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe 
het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. 
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht 
op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is 
ook nog eens heel leuk! 
Week van het geld gaat dit jaar over de digitale tijd. Er zijn 
steeds meer online winkels en steeds meer kinderen krijgen 
hun zakgeld digitaal en jongeren betalen steeds meer met 
hun mobiele telefoon. Daarom is het thema van de Week van 
het geld dit jaar: “Van doekoe tot digi!” 
Het wordt dus vooral een rekenweek en dan niet vanuit de 
methode maar met allerlei creatieve lessen die met geld, bouwen 
en onderzoekend rekenen te maken hebben!  

 
 
 

 
Belangrijke data: 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

Vakantierooster 2021-2022 

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
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Auto's parkeerplaats 
We zien dat ouders niet altijd op de afgesproken manier de 
parkeerplaats bij de school in- en uitrijden. Dit zorgt soms voor 
onveilige situaties. Voor de veiligheid van de leerlingen heeft de 
leerlingenraad daarvoor een plan bedacht. Ze hebben borden 
ontworpen die ouders vertellen wat de gewenste inrij en uitrij 
kanten zijn. De in- en uitrit die het dichtst bij de school staat is de 
inrit en de achterste in- en uitrit is om de parkeerplaats te verlaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ingang                                          Uitgang 
 
Actie Oekraïne door leerlingen uit groep 7 
Wij maken sleutelhangers van strijkkralen voor noodhulp in 
Oekraïne. De sleutelhangers kosten 2 Euro, de volledige opbrengst 
gaat naar: “Stichting Kinderen in Nood.”  
Er hebben al kinderen een sleutelhanger  bij ons hebben gekocht 
en daar zijn we heel blij mee! 
Voor meer informatie kunt U op hun facebookpagina kijken. 
Bestellingen kunt u doorgeven bij de juffen! 

 
Lotte en Sterre uit groep 7 
 
 
 
 
 
Kledingbeurs 



 
 

  

 
 
 
 
            
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 25 maart 2022 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Team OBS de Slinge 



 

 
Sam& voor alle kinderen helpt! 

 

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, 

muziek-, zwem- of dansles?  

Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet 

kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het 

gezin niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje 

uit, verjaardag vieren of schoolkosten? Sam& springt bij! 

 

Hoe werkt het? 

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website 

www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een 

jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij 

Sam&. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.  

 

Wat kun je aanvragen? 

- Sportactiviteiten: Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor het lidmaatschap 

van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld 

sportkleding). Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is 

maximaal € 225,- per kind per seizoen. 

- Cultuuractiviteiten: met een bijdrage via Sam& kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel 

of bijvoorbeeld breakdance. Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De 

bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen. 

- Zwemles: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& kunnen kinderen diploma A en B 

halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal 

€ 525,- per kind voor zwemdiploma A + B.  Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage. De 

hoogte hiervan is afhankelijk van de tarieven die het zwembad hanteert.  

- Schoolkosten: Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 

2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor: een schooltas, 

lesbenodigdheden of een pc/laptop. Voor kinderen tot groep 6 van de basisschool is de 

bijdrage maximaal € 100,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 van de basisschool en hoger 

krijgt u maximaal € 350,- per kind per schooljaar. Vanaf groep 7 is er ook een bijdrage voor 

een computer/laptop of telefoon aan te vragen. Dit kan 1 keer in de 5 jaar. Mocht de 

bijdrage voor mbo-leerlingen niet toereikend zijn, dan is er nog het MBO Studentenfonds. 

Vanuit dit fonds helpen mbo-scholen u bij de aanschaf van voorgeschreven leermaterialen. 

Vraag bij de mbo-school van uw kind naar de mogelijkheden.  

- Aanschaffen fiets: u kunt één keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een 

(tweedehands)fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag doen bij de 

wijkwerkplaats west (www.wijkwerkplaatswest.nl). Als er geen passend aanbod is, kan een 

beroep worden gedaan op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  

- Verjaardagsbox: is uw kind Jarig? Via Sam& kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de 

box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

 
Meer informatie 
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Kijk dan op samenvoorallekinderen.nl en doe een 
aanvraag. Of neem contact op met Sociaal Werk De Kop (info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080).  
 

NIEUW VOOR OUDERS! Sinds 1 januari 2022 is er ook voor volwassenen een fonds voor sport- en 

cultuuractiviteiten. Kijk hiervoor op https://www.volwassenenfonds.nl/ en kijk wat er mogelijk is.  

http://www.wijkwerkplaatswest.nl/
mailto:info@sociaalwerkdekop.nl
https://www.volwassenenfonds.nl/


  

 


